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Изменение 1
Alojz Peterle

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че системите за качество 
на храните следва да гарантират на 
потребителите автентичността на 
съставките от местен произход и 
техниките на производство; счита 
следователно, че е нужно да бъдат 
въведени подобни схеми, заедно със 
системи за засилен контрол и системи за 
проследяване;

1. подчертава, че системите за качество 
на храните следва да предоставят 
информация и гаранции на 
потребителите относно автентичността 
на съставките от местен произход и 
техниките на производство; счита 
следователно, че е нужно да бъдат 
въведени подобни схеми, заедно със 
системи за засилен контрол и системи за 
проследяване;

Or. sl

Изменение 2
Elisabetta Gardini

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че обозначаването на 
основната(ите) съставка(и) на 
хранителните продукти с мястото 
на произход е желателно ако 
основната съставка не е от район със 
„Защитено географско обозначение“ 
или „Защитен географски произход“; 
за основна съставка следва да се 
счита съставката, която 
представлява повече от 50% от 
хранителния продукт; подчертава 
освен това, че подобни схеми за 
обозначение следва да се използват 
единствено на доброволен принцип;

2. счита, че указването на мястото 
на произход следва да бъде 
задължително с цел да се предостави 
на потребителите информацията, 
от която те се нуждаят, за да 
направят осведомен избор;

Or. it
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Изменение 3
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че обозначаването на 
основната(ите) съставка(и) на 
хранителните продукти с мястото 
на произход е желателно ако 
основната съставка не е от район със 
„Защитено географско обозначение“ 
или „Защитен географски произход“; 
за основна съставка следва да се 
счита съставката, която 
представлява повече от 50% от 
хранителния продукт; подчертава 
освен това, че подобни схеми за 
обозначение следва да се използват 
единствено на доброволен принцип;

2. подчертава, че указването на 
страната на произход на даден 
хранителен продукт следва да се 
предвиди за хранителните продукти, 
съдържащи една съставка, а за 
хранителните продукти, съдържащи 
няколко съставки, това следва да се 
предвиди за основната съставка, 
както и за характеризиращата/е 
съставка/и; за месото и храните, 
съдържащи месни продукти, при 
указването на страната на произход 
следва да се вземе предвид мястото на 
раждане, отглеждане и умъртвяване;

Or. en

Изменение 4
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
подкрепа за органичните продукти и 
земеделието като източник на 
висококачествени хранителни продукти 
и катализатор за околната среда и 
защитата на животните; призовава за 
опростяване на системите за 
сертифициране с оглед по-
нататъшно развитие на пазара на 
биопродукти и незабавното въвеждане 
на задължително лого на ЕС като 

4. подчертава необходимостта от 
насърчаване и подпомагане на
биологичните продукти и биологичното 
земеделие като източник на 
висококачествени хранителни продукти 
и катализатор за опазването на 
околната среда и хуманното отношение 
към животните, от развитие на пазара 
на биологични продукти и от
незабавното въвеждане на задължително 
лого на ЕС като средство за подобряване
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средство за разширяване на 
информираността на потребителите и 
признаването на биологичните 
продукти;

на информираността на потребителите и 
разпознаваемостта на биологичните 
продукти, като в същото време се 
предвидят национални етикети и 
етикети на сдружения на земеделски 
производители; 

Or. en

Изменение 5
Renate Sommer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
подкрепа за органичните продукти и 
земеделието като източник на 
висококачествени хранителни продукти 
и катализатор за околната среда и 
защитата на животните; призовава за 
опростяване на системите за 
сертифициране с оглед по-нататъшно 
развитие на пазара на биопродукти и 
незабавното въвеждане на задължително 
лого на ЕС като средство за 
разширяване на информираността на 
потребителите и признаването на 
биологичните продукти;

4. подчертава необходимостта от 
подкрепа за биологичните продукти и 
биологичното земеделие като източник 
на висококачествени хранителни 
продукти и катализатор за опазването 
на околната среда и хуманното 
отношение към животните; призовава за 
по-нататъшно развитие на пазара на 
биологични продукти и незабавното 
въвеждане на задължително лого на ЕС 
като средство за подобряване на 
информираността на потребителите и 
разпознаваемостта на биологичните 
продукти;

Or. de

Изменение 6
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че потребителите имат 
нарастващи изисквания относно 
качеството на храната и хранителните 

5. признава, че потребителите имат 
нарастващи изисквания относно 
качеството на храната и хранителните 
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продукти, не само от гледна точка на 
безопасността, но също и етическа 
гледна точка, свързани например с 
устойчивото развитие на околната 
среда, защита на благосъстоянието на
животните и технологиите за генетично 
модифицирани продукти;  призовава 
Комисията да обезпечи критерии за 
инициативи за качество, като 
доброволни схеми за обозначаване на 
генетично модифицирани продукти, 
които ще предоставят на потребителите 
възможността за ясен избор.

продукти, не само от гледна точка на 
безопасността, но и от етични
съображения, свързани например с 
устойчивото развитие на околната 
среда, хуманното отношение към
животните и технологиите за генетично 
модифицирани продукти; призовава 
Комисията да подкрепи изискване за 
задължително етикетиране на 
храните, за чието производство са 
използвани продукти от животни, 
хранени с генетично модифицирани 
фуражи и да обезпечи критерии за 
инициативи за качество, като 
доброволни схеми за обозначаване на 
генетично модифицирани продукти, 
които ще предоставят на потребителите 
възможността за ясен избор.

Or. en

Изменение 7
Renate Sommer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че потребителите имат 
нарастващи изисквания относно 
качеството на храната и хранителните 
продукти, не само от гледна точка на 
безопасността, но също и етическа 
гледна точка, свързани например с 
устойчивото развитие на околната 
среда, защита на благосъстоянието на
животните и технологиите за генетично 
модифицирани продукти;  призовава 
Комисията да обезпечи критерии за 
инициативи за качество, като 
доброволни схеми за обозначаване на 
генетично модифицирани продукти, 
които ще предоставят на 
потребителите възможността за 
ясен избор. 

5. признава, че потребителите имат 
нарастващи изисквания относно 
качеството на храната и хранителните 
продукти, не само от гледна точка на 
безопасността, но и от етични 
съображения, свързани например с 
устойчивото развитие на околната 
среда, хуманното отношение към
животните и технологиите за генетично 
модифицирани продукти;
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Or. de

Изменение 8
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава значимостта на 
инициативи като движението за 
бавно хранене (Slow food) за 
съзнателен и здравословен начин на 
хранене.

Or. en

Изменение 9
Alojz Peterle

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а призовава за подкрепа на 
развитието и насърчаването на 
търговски марки за храни, чието 
производство се контролира;

Or. sl

Изменение 10
Alojz Peterle

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава за мерки с цел 
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предотвратяване на включването по 
непрозрачен начин в хранителни 
продукти от ЕС на съставки, за 
които не е налице ясна информация 
относно условията или контрола на 
тяхното производство.

Or. sl
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