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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар 

(2018/2008(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета 

от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци 

към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на 

Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и 

на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на 

Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните 

органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на 

потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/20042, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) 1169/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на 

потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 

1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 

87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 

1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 

608/2004 на Комисията3, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 септември 2017 г., озаглавено 

„Прилагане на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на 

потребителите по отношение на разликите в качеството на някои продукти, по-

специално на храните“, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 25 май 2016 г., 

озаглавен „Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива 2005/29/EО 

относно нелоялните търговски практики“ (SWD(2016)0163), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавено 

„Всеобхватен подход за стимулиране на трансграничната електронна търговия в 

полза на европейските потребители и предприятия“ (COM(2016)0320), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 октомври 2017 г., озаглавено 

„Работна програма на Комисията за 2018 г.: Програма за по-обединена, по-силна и 

по-демократична Европа“ (COM(2017)0650), 

– като взе предвид речта относно състоянието на Съюза, произнесена на 13 

септември 2017 г. от председателя Жан-Клод Юнкер, 

                                                 
1 OВ L 149, 11.6.2005 г, стр. 22. 
2 OВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1. 
3 OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18. 
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– като взе предвид заключенията на председателя на срещата на Европейския съвет 

от 9 март 2017 г., и по-специално параграф 3 от тях, 

– като взе предвид резултатите от 3524-то заседание на Съвета по селско 

стопанство и рибарство от 6 март 2017 г., 

– като взе предвид протокола от 2203-то заседание на Комисията от 8 март 2017 г., 

– като взе предвид информационния документ, изготвен от Тематичен отдел А през 

януари 2012 г., относно подвеждащите практики в областта на опаковките, 

– като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за 

европейската политика за защита на потребителите1, 

– като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегия за 

укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение2, и по-специално 

параграф 6 от нея, 

– като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно прилагането на 

Директива 2005/29/ЕО3относно нелоялните търговски практики, 

– като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно нелоялните 

търговски практики във веригата за доставки на храни4, 

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно годишния доклад 

относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията5, и по-специално 

параграф 14 от нея, 

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно годишния 

доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията6, и по-специално 

параграф 178 от нея, 

– като взе предвид своето запитване от 15 март 2017 г. относно разликите в 

обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на източния и на 

западния пазар на ЕС7, 

– като взе предвид представената от Службата на ЕП за парламентарни изследвания 

информационна бележка от юни 2017 г., озаглавена „Разлики в качеството на 

маркови хранителни продукти: справяне с възможно разделение изток – запад“, 

– като взе предвид проучването относно хранителните продукти и чешките 

потребители, извършено от Чешката служба за инспекция на селското стопанство 

и храните през февруари 2016 г., 

                                                 
1 ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 2. 
2 ОВ C 264E, 13.9.2013 г., стр. 11. 
3 ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 27. 
4 ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 40. 
5 ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 2. 
6 Приети текстове, P8_TA(2017)0027. 
7 O-000019/2017. 
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– като взе предвид специалното проучване по въпроса за разликите в качеството и 

състава на продуктите, които се предлагат на пазара в рамките на единния пазар 

на Европейския съюз, от гледна точка на законодателството за защита на 

потребителите (по-специално за нелоялни търговски практики), конкурентното 

право (по-специално за нелоялна конкуренция) и правата върху индустриалната 

собственост, изготвено от факултета по право на Палацкия университет, 

Оломоуц, 2017 г., 

– като взе предвид различните проучвания, изследвания и изпитвания, проведени 

през последните години от службите за инспекции на храните в много държави 

членки в Централна и Източна Европа, 

– като взе предвид доклада Нилсен от ноември 2014 г. относно състоянието на 

собствените марки по света, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 април 2018 г., озаглавено „Нов 

търговски механизъм за потребителите“ (COM(2018) 0183), 

– като взе предвид предложението на Комисията от 11 април 2018 г. за директива на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и 

модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС 

(СOM(2018)0185), 

 – като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на 

Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на 

законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за 

безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на 

храните1, 

– като взе предвид член 17, параграф 2 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз относно защитата на интелектуалната собственост, 

– като взе предвид съвместното писмо, изпратено на 23 март 2018 г. от Република 

Хърватия, Чешката република, Унгария, Литва, Република Полша и Република 

Словакия до Комисията относно проблема, свързан с разлики в качеството на 

продуктите, в контекста на Новия търговски механизъм за потребителите, 

– като взе предвид резултатите от сравнителните проучвания, извършени от органи 

и организации за защита на потребителите в няколко държави – членки на ЕС, 

– като взе предвид предложението на Комисията за актуализиране на Директива 

2005/29/EО относно нелоялните търговски практики, с цел да се въведе изричното 

правило националните органи да могат да правят оценка и да вземат мерки по 

отношение на подвеждащи търговски практики, свързани с пускането на пазара в 

няколко държави от ЕС на продукти, представяни като идентични, ако техният 

състав или характеристики се различават съществено, 

                                                 
1 ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. 
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– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и на комисията по земеделие и развитие на селските 

райони (A8-0267/2018), 

А. като има предвид, че когато рекламират, продават или доставят продукти, 

предприятията следва да предоставят на потребителите точна и лесноразбираема 

информация относно точния състав на продуктите, в т.ч. за местни продукти и 

рецепти, така че да им се позволи да вземат информирано решение за покупка; 

Б. като има предвид, че основен принцип за марките следва да бъде, че 

потребителите имат доверие в състава, стойността и качеството на продукта; като 

има предвид, че следователно е задължение на производителите да гарантират, че 

отговарят на тези очаквания; 

В. като има предвид, че потребителите не са информирани, че продукти от една и 

съща марка и с една и съща опаковка са приспособени към местните 

предпочитания и вкусове, и като има предвид, че различията в качеството на 

продуктите поражда опасения, че някои държави членки биват третирани по 

различен начин от останалите; като има предвид, че Европейският съюз вече е 

разработил етикети, с които да се отговори на конкретните очаквания на 

потребителите и да се отчетат признатите специфики на производството чрез 

използване на обозначения за качество; 

Г. като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски 

практики (ДНТП) е основният правен на инструмент на Съюза, за да се гарантира, 

че потребителите не са изложени на заблуждаваща реклама и други нелоялни 

практики в сделки между търговци и потребители, включително продажбата на 

продукти от една и съща марка по начин, който може потенциално да заблуди 

потребителите; 

Д. като има предвид, че нелоялните търговски практики могат да бъдат 

формулирани в ДНТП по такъв начин, че да бъдат забранени при всички 

обстоятелства или при определени обстоятелства; като има предвид, че според 

констатациите на Комисията, включването на дадена практика в приложение I 

към ДНТП, когато това е целесъобразно, води до по-голяма правна сигурност, а 

оттам до по-справедлива конкуренция между производителите на пазара; 

Е. като има предвид, че потребителите правят асоциативна връзка между марка, 

продукт и качество и съответно очакват продукт от една и съща марка и/или с 

еднакъв вид да има също така еднакво качество, независимо дали се продава на 

територията на тяхната държава, или в друга държава членка; 

Ж. като има предвид също така, че потребителите правят асоциативна връзка между 

марката и етикета или опаковката на даден селскостопански или хранителен 

продукт и неговото качество и съответно очакват продуктите от една и съща 

марка, продавани под един и същи етикет или изглеждащи еднакво, да имат също 

така еднакво качество и състав, независимо дали се продават в собствената им 
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държава или в друга държава членка; като има предвид, че всички земеделски 

стопани в Европейския съюз произвеждат продукти при едни и същи високи 

стандарти и клиентите очакват тази еднородност на качеството да обхваща и 

други продукти от хранителната верига, независимо от юрисдикцията на мястото 

където пребивават; 

З. като има предвид, че всички граждани на ЕС заслужават равно третиране по 

отношение на хранителните и нехранителните продукти, продавани на единния 

пазар; 

И. като има предвид, че нелоялните практики в това отношение трябва да бъдат 

премахнати, за да се избегне всяко подвеждане на потребителите, и като има 

предвид, че само едно силно полезно взаимодействие на равнището на ЕС може 

да реши този въпрос от трансграничен характер; 

Й. като има предвид, че преценката за това дали дадена търговска практика е 

нелоялна по смисъла на ДНТП трябва да се извършва във всеки отделен случай от 

държавите членки, освен в случаите на практики, включени в приложение I; 

К. като има предвид, че председателят Юнкер подчерта в своето обръщение за 

състоянието на Съюза през 2017 г., че е недопустимо в някои части на Европа 

хората да купуват храна с по-ниско качество, отколкото в други държави, въпреки 

че опаковката и търговската марка са еднакви; 

Л. като има предвид, че са налице съществени разлики в прилагането на Директивата 

относно нелоялните търговски практики в различните държави членки, като 

същевременно методологическите подходи и практическото прилагане на 

Директивата варират значително между държавите членки; 

М. като има предвид, че марката често има най-важната роля в решенията относно 

стойността на продукта; 

Н. като има предвид, че засилената и по-ефективна рамка за сътрудничество в 

правоприлагането би засилила доверието на потребителите и намалила вредата за 

потребителите; 

О. като има предвид, че всички потребители в ЕС се ползват с едни и същи права и 

като има предвид, че анализите сочат, че някои производители са продавали 

продукти с различни стандарти за качество под една и съща марка и с 

подвеждащо идентичен външен вид, като определени продукти в някои държави 

са съдържали по-малко от основната съставка или пък съставки с по-ниско 

качество, заменящи такива с по-високо качество; като има предвид, че този 

проблем е по-широко разпространен в държавите членки, присъединили се към 

ЕС след 2004 г.; като има предвид, че анализите установиха случаи, при които 

едни и същи продукти или такива с подвеждащо еднакъв външен вид и с по-ниско 

качество или с различен вкус, консистенция или други сензорни характеристики 

се продават на цени, вариращи значително в различните държави; като има 

предвид, че дори ако това не нарушава принципите на свободната пазарна 

икономика или действащите правила относно етикетирането или друго 

законодателство в областта на храните, това представлява злоупотреба с 
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идентичността на търговска марка и по този начин възпрепятства прилагането на 

принципа за равно третиране на всички потребители; 

П. като има предвид, че е имало случаи на значителни разлики в продукти като 

бебешките храни, което поставя под въпрос принципите и твърденията на 

производителите, които заявяват, че приспособяват своите продукти към 

местните предпочитания; като има предвид, че лабораторните резултати 

потвърждават, че продуктите с по-ниско качество може да съдържат по-малко 

здравословни комбинации от съставки, като по този начин нарушават принципа 

на равно третиране на всички потребители; като има предвид, че някои 

представители на производители се съгласиха да променят рецептите на своите 

продукти в някои държави, така че в рамките на единния пазар да се предлагат 

идентични продукти; 

Р. като има предвид, че тези неприемливи практики се прилагат от известни 

мултинационални предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които се 

опитват да увеличат максимално маржовете на своите печалби, като се възползват 

от разликите в покупателната способност в отделните държави членки; 

С. като има предвид, че в своето предложение за „Нов търговски механизъм за 

потребителите“ – целево преразглеждане на директивите на ЕС за защита на 

потребителите след проверката за пригодност на законодателството на ЕС в 

областта на защитата на потребителите и търговските закони, Комисията 

предложи актуализиране на ДНТП, за да се въведе изрично правило националните 

органи да могат да оценяват и да се справят с подвеждащи търговски практики, 

свързани с пускането на пазара на продукти като идентични в няколко държави 

членки, когато техният състав или характеристики всъщност са съществено 

различни; 

Т. като има предвид, че въпреки че потребителите не трябва да бъдат подвеждани, 

разграничаването между продукти и иновации не следва да се ограничава; 

У. като има предвид, че единният пазар донесе големи ползи за операторите по 

веригата за доставки на храни и че търговията с храни има все по-голямо 

трансгранично измерение и е от особено значение за функционирането на 

единния пазар; 

Ф. като има предвид, че за да се извлече цялостна полза от вътрешния пазар е от 

ключово значение да се подобри прилагането на съществуващото законодателство 

на ЕС в областта на храните и потребителите, за да се установяват и премахват 

неоснователни двойни стандарти, с което да се защитят потребителите от 

подвеждаща информация и търговски практики; 

Х. като има предвид, че има постоянна необходимост от укрепване на ролята на 

асоциациите на потребителите в това отношение; като има предвид, че 

асоциациите на потребителите изпълняват уникална роля за гарантиране на 

доверието на потребителите и следва допълнително да бъдат подкрепени чрез 

допълнителни правни и икономически мерки и изграждане на капацитет; 

Ц. като има предвид, че в дългосрочен план доказаните разлики в съставките на 
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сравними продукти биха могли да доведат до риск за здравето на потребителите, 

и по-специално при уязвимите потребители като децата или лицата с проблеми в 

храненето и/или здравни проблеми, като по този начин се допринася за влошаване 

на благосъстоянието на гражданите; като има предвид, че например такъв е 

случаят, когато нивото на мазнините и/или захарта е по-високо от очакваното, 

когато мазнини от животински произход се заменят с такива от растителен 

произход или обратното, когато захарта се заменя с изкуствени подсладители или 

съдържанието на сол е повишено; като има предвид, че етикетирането не дава 

точна представа за използваните добавки или за броя на заместителите на основни 

съставки, подвежда потребителите и може да доведе до риск за здравето им; 

Ч. като има предвид, че на равнището на ЕС няма законодателни актове относно 

разликите в качеството, което прави невъзможно сравняването на качеството или 

откриването на случаи на разлики в качеството и означава, че няма инструменти, 

които да могат да се използват за коригиране на положението; като има предвид, 

че службите на Комисията за одити и анализи в областта на здравеопазването и 

храните редовно докладват за проблеми при прилагането и изпълнението на 

приложимите изисквания на законодателството на ЕС в областта на храните, 

например при етикетирането на механично отделено месо1 или използването на 

добавки в храните2;  

Ш. като има предвид, че разликите в състава, които потенциално засягат здравето на 

потребителите, могат да бъдат открити не само в храни, но и в козметични, 

хигиенни и почистващи продукти; 

Щ. като има предвид, че дейностите по промяна на състава на храните с цел 

намаляване на тяхното съдържание на мазнини, захар и сол изостават в много 

държави от Централна, Източна и Югоизточна Европа; 

1. подчертава, че резултатите от множество изпитвания и проучвания, извършени в 

няколко държави членки, най-вече от Централна и Източна Европа и при 

различни методики за лабораторни изследвания, доказаха, че съществуват 

различни по мащаб разлики между продукти, наред с другото, в състава и 

използваните съставки, които се рекламират и разпространяват в рамките на 

единния пазар с една и съща марка и с привидно идентична опаковка в ущърб на 

потребителите; отбелязва, че според проучване, извършено за национален 

компетентен орган, тези различия засягат огромна част от потребителите; 

заключава, че въз основа на констатациите от тези изпитвания и проучвания 

потребителите са загрижени относно дискриминацията между различните пазари 

в държавите членки; подчертава, че всеки вид подобна дискриминация е 

недопустим и че всички потребители от ЕС следва да се ползват с достъп до 

същото ниво на качество на продуктите; 

2. подчертава, че случаите на такива значителни разлики засягат не само 

хранителните продукти, но често и нехранителни продукти, включително 

детергенти, козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76  
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115  

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115
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бебета; 

3. припомня, че Парламентът е призовавал Комисията през 2013 г. да извърши 

задълбочено разследване, за да се прецени дали е необходима корекция на 

съществуващото законодателство на Съюза, както и да информира Парламента и 

потребителите относно резултатите; 

4. приветства неотдавнашните инициативи, обявени от Комисията във връзка с 

решаването на този проблем, по-специално ангажимента за постигане на обща 

методика за изпитване и за осигуряване на бюджет за нейната подготовка и 

изпълнение, както и за събиране на допълнителни надеждни и сравними 

доказателства и актуализиране на ДНТП, а също и за откриване на Центъра за 

знания относно измамите в областта на храните и качеството на храните; 

5. приема за сведение мандата, даден от Европейския съвет, на Форума на високо 

равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни, за 

да разгледа въпроса за разликите в качеството; насърчава държавите членки и 

техните компетентни органи да вземат активно участие в текущите инициативи, 

включително за разработване и интегриране в работните им практики на обща 

методология за изпитване и събиране на допълнителни доказателства; подчертава 

необходимостта от активното участие на страните, представляващи интересите на 

потребителите, като им бъде разрешено да изготвят становища от тяхно име, 

включително на представители на потребителски организации, производители и 

научноизследователски организации, които са провели изпитвания на продукти в 

държавите членки; счита, че Парламентът следва да участва във всички текущи 

инициативи, които могат да окажат въздействие върху опитите за решаване на 

проблема с двойното качество; 

6. препоръчва въпросните държави членки да изготвят собствена оценка на 

методологията и ефективността на прилагането на ДНТП и друго съществуващо 

законодателство по въпроса за двойното качество на храните и други продукти, и 

да я представят на Комисията за обективна оценка на сериозността на проблема; 

7. приветства приемането от Парламента на пилотен проект за 2018 г., който 

включва поредица от проучвания на пазара в няколко категории потребителски 

продукти, за да се оценят различните аспекти на разликите в качеството; очаква 

проектът да бъде проведен и публикуван навреме, според първоначално 

планираното; счита, че проектът следва да бъде продължен и през 2019 г., за да се 

осигури по-голям обхват на знанията и да се обхване нехранителния сектор; 

призовава за засилено участие на членовете на Европейския парламент в надзора 

на проекта. насърчава Парламента, Комисията и държавите членки да използват 

всички налични инструменти, включително пилотните и националните проекти, 

за да оценяват допълнително различните аспекти на разликите в качеството на 

продуктите; 

8. подчертава, че от съществено значение за ефективното прилагане на ДНТП е 

наличието на всеобхватна информация относно публичния орган, отговорен за 

предприемане на действия, и относно административните или съдебните 

производства, включително възможността членовете на обществеността да 

подават жалби онлайн; следователно счита за отрицателен фактор липсата на 
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информация във въпросните държави членки, които въпреки безпокойствата, 

изразени от държавите членки относно необходимостта от справяне с въпроса за 

разликите в качеството на продуктите, не предоставят такава информация в 

уебсайтовете на отговорните органи; 

9. подчертава, че Комисията вече е била нотифицирана за нова национална мярка за 

етикетиране, предназначена да предупреждава потребителите за разлики в състава 

на храните; 

10. приветства факта, че за да се подобри допълнително защитата на потребителите в 

ЕС и да се предостави подкрепа за предприятията, Комисията стартира онлайн 

програма за обучение в помощ на по-доброто разбиране и прилагане от страна на 

дружествата на правата на потребителите в ЕС; 

Известие на Комисията относно прилагането на правото на ЕС в областта на 

защитата на потребителите по въпроси относно разликите в качеството на 

продуктите 

11. приема за сведение известието на Комисията относно прилагането на 

законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във 

връзка с проблемите, свързани с разликите в качеството на продуктите; отбелязва, 

че това известие има за цел да помага на националните органи да определят дали 

дадено дружество нарушава законите на ЕС в областта на храните и 

потребителите чрез продажба на продукти с разлики в качеството в различни 

държави, както и да им даде съвети как да сътрудничат помежду си; изразява 

загриженост относно това, че възприетият в известието поетапен подход за 

разкриване от страна на националните органи на това дали производителите са в 

нарушение на правото на ЕС в момента не се прилага по никакъв начин от 

органите, което би могло да означава, че правата на потребителите се нарушават; 

12. изразява съгласие с Комисията, че в рамките на единния пазар, където 

потребителите имат общи познания за принципите на свободното движение и 

равния достъп до стоките, те априори не очакват маркови продукти, които се 

продават в различни държави, да бъдат диференцирани; припомня, че според 

Комисията проучванията на лоялността към марката показват, че за потребителя 

марките имат ролята на сертификат за контролирано и постоянно качество; 

съгласява се освен това с Комисията, че това обяснява причината, поради която 

някои потребители може да очакват от марковите продукти да бъдат с еднакво, 

ако не и с точно същото качество, където и когато бъдат купени, а от 

собствениците на марките – да ги уведомяват, когато решат да променят състава 

на своите продукти; 

13. следователно счита, че предоставянето на допълнителна информация, макар и в 

основното зрително поле на потребителската опаковка, е недостатъчно, освен ако 

потребителят не разбира ясно, че въпросният продукт се различава от привидно 

еднакви продукти от същата марка, продавани в друга държава членка; 

14. освен това в тази връзка изразява съгласие с Комисията, че не е задължително 

производителите да предлагат идентични продукти в различни географски 

области и че свободното движение на стоки не означава, че всеки продукт трябва 
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да е идентичен навсякъде в рамките на единния пазар; подчертава, че на 

икономическите оператори се разрешава да пускат на пазара и да продават стоки с 

различен състав и характеристики въз основа на обосновани съображения, при 

условие че напълно зачитат законодателството на ЕС; подчертава обаче, че тези 

продукти не следва да бъдат с различно качество, когато се предлагат на 

потребителите на различни пазари; 

15. счита, че предоставянето на точна и лесна за разбиране информация на 

потребителите е от ключово значение за справяне с двойното качество на 

продуктите; изразява убеждението си, че в случай че дружество възнамерява да 

пусне на пазара на различна държава членка продукт, който се различава според 

определени характеристики, такъв продукт не може да бъде етикетиран и да носи 

същата марка по привидно идентичен начин; 

16. отбелязва, че може да има приемливи разлики в състава на продукт от една марка 

и че продуктите могат да се различават според регионалните потребителски 

предпочитания, източниците на местни съставки, изискванията на националното 

законодателство или целите за промяна на състава; подчертава, че намерението не 

е да се определят или хармонизират изисквания за качество на храните и че не е 

желателно да се предписва на производителите точен състав на различните 

продукти; счита обаче, че предпочитанията на потребителите не следва да се 

използват като извинение за понижаване на качеството или за предлагане на 

различно качество на различните пазари; подчертава, че потребителите трябва да 

се информират по ясен начин и да знаят за тази корекция за всеки отделен 

продукт, а не само най-общо, че съществува тази „установена практика“; 

17. счита, че известието се възприема като насочено основно към храните; счита, че 

разпоредбите относно прилагането на законите за защита на потребителите следва 

като цяло да се прилагат към всички хранителни и нехранителни продукти на 

единния пазар като цяло и че етикетите на продуктите трябва да бъдат четливи за 

потребителите и да съдържа пълна информация; 

18. обръща внимание на насоките на Комисията от 2016 г. относно прилагането на 

ДНТП, в които се посочва, че: „стоките от една и съща марка с еднакви или 

сходни опаковки може да се различават по състав в зависимост от мястото на 

производство и техния пазар на местоназначение, т.е. може да варират между 

различните държави членки“, както и че „съгласно ДНТП търговските практики 

за пускане на пазара на продукти с различен състав сами по себе си не са 

несправедливи“; подчертава значението на документите с насоки, издадени от 

Комисията, за улесняване на правилното и последователно прилагане на ДНТП; 

поради това призовава Комисията да изясни връзката между известието, насоките 

и документа, изготвен от подгрупата за вътрешния пазар на Форума на високо 

равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на 

храни; 

19. отбелязва, че може да има различни изисквания за методите за контрол на 

националните компетентни органи; подчертава, че има различни анализи, които 

вече са проведени и които биха могли да послужат като основа за изготвяне и 

прилагане на обща методология за изпитване, дори ако техните методологии са се 
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различавали и резултатите от тях не са били оценени по един и същ начин; счита, 

че целта на работата за разработване на методология, ръководена от Съвместния 

изследователски център (СИЦ) на Комисията, следва да бъде ясно посочена, така 

че да се осигури единно тълкуване на получената методология, включително 

определение на „значителна разлика“, и да се даде възможност на компетентните 

органи да я използват; посочва, че определянето на това кой от различните 

продукти е най-стандартният и следователно „референтен продукт“ може да 

възпрепятства цялостната оценка, тъй като може да е твърде трудно да се 

определи; 

20. приветства усилията на Комисията да съдейства на националните 

правоприлагащи органи за определяне на нелоялните търговски практики при 

пускането на пазара на хранителни продукти; призовава Комисията да 

координира националните компетентни органи в това отношение; подчертава, че 

целта на такава методология е да се гарантира събирането на надеждни и 

сравними доказателства от държавите членки според обща основа и да се 

допринесе за цялостна оценка на това доколко сериозен и широкоразпространен е 

проблемът с разликите в качеството на единния пазар; припомня, че фактическото 

естество на нелоялните практики вероятно винаги ще се преценява за всеки 

отделен случай, тъй като степента на подвеждането на потребителя винаги е 

въпрос на субективна преценка на компетентния орган или съд; 

21. приветства решението на Комисията да покани компетентните органи да 

извършват повече пазарни изпитвания на територията на държавите членки, в 

които да се включват сравнения на продукти между различни региони и държави; 

подчертава обаче, че според Комисията такива изпитвания следва да се 

изпълняват с общ подход на изпитване, който все още не е напълно разработен; 

подчертава необходимостта от придържане към графика, така че резултатите от 

извършените изпитвания съгласно общия подход на изпитване да бъдат 

завършени, публикувани на всички официални езици на ЕС в публично достъпна 

база данни и анализирани на най-ранната възможна дата, но не по-късно от края 

на 2018 г.; подчертава освен това необходимостта от бързо оповестяване на тези 

резултати с цел информиране на потребителите и производителите с цел да се 

повиши осведомеността и по този начин да се спомогне за намаляване на броя на 

случаите на двойно качество на продуктите; 

 

Други аспекти на разликите в качеството 

22. подчертава, че търговските марки са се превърнали в основен елемент в пазарните 

кошници на потребителите и пазарният им дял се е увеличил за повечето 

категории продукти в повечето държави членки през последното десетилетие; 

счита, че собствените марки не трябва да създават впечатление за марков продукт, 

така че да се избегне объркване сред потребителите; отново подчертава, че 

въпросът за собствените марки изисква особено внимание от страна на 

Комисията, така че да се премахне объркването между собствени марки и 

маркови продукти; отбелязва, че единният пазар е достъпен за производителите и 

фабрикантите, но в същото време е много конкурентен, като някои марки са 
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повсеместно известни или се възприемат добре в целия Съюз; 

23. припомня, че Парламентът неколкократно припомня на Комисията да определи 

дали разликите в качеството водят до отрицателни последици за местното и 

регионалното производство и по-специално за МСП; изразява съжаление, че 

досега Комисията не е представила данни; 

24. подчертава, че фалшифицирането на маркови продукти излага потребителите на 

рискове за здравето и безопасността, подкопава доверието на потребителя в 

марките и води до загуба на приходи за производителите; отбелязва, че наборът 

от фалшифицирани продукти, конфискувани в ЕС, остава голям и обхваща почти 

всички видове стоки; 

25. изразява загриженост относно ограниченията, наложени на търговците, когато 

става въпрос за закупуването на стоки, които могат да имат отрицателен ефект 

върху избора на потребителите; настоятелно призовава Комисията да определи 

факторите, които допринасят за разпокъсаността на единния пазар на стоки и 

ограничават незаконосъобразно възможността на потребителите да извлекат 

пълна полза от единния пазар, с по-специален акцент върху териториалните 

ограничения на доставките, както и техните последици; приканва Комисията да се 

възползва от правото за защита на конкуренцията, ако е приложимо, за да се 

справи с тези практики; 

26. изтъква, че националните компетентни органи могат да избират образци и да 

извършват изпитвания единствено на територията на съответната държава членка; 

подчертава необходимостта от засилено, ефективно, прозрачно и бързо 

трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително обмен във връзка 

с потенциално несъответстващи продукти и информация относно възможни 

нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите и 

органите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Комисията, с 

цел справяне с двойното качество и подобряване и сближаване на прилагането на 

законодателството; призовава Комисията и държавите членки да участват по-

активно в това сътрудничество; приветства в тази връзка приемането на 

преразгледания Регламент за сътрудничество в областта на защита на 

потребителите, с който се засилват правомощията за разследване и 

правоприлагане, подобрява се обменът на информация и данни и достъпът до 

свързана информация, и се установяват хармонизирани правила, с които се 

определят процедурите за координиране на мерките за разследване и 

правоприлагане; 

27. признава полезността на повсеместните проверки, които служат като важна 

форма на координиране на правоприлагането в рамките на регламента за 

сътрудничество в областта на защита на потребителите, и призовава Комисията и 

държавите членки допълнително да ги укрепят и да разширят техния обхват; 

 

Препоръки и следващи стъпки 

28. подчертава значението на обширния и навременен обществен дебат, който води 
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до увеличаване на информираността на потребителите за продуктите и техните 

характеристики; отбелязва, че някои производители и собственици на собствени 

марки вече обявиха промени в рецептите или в използването на единен стандарт 

на производство на равнището на ЕС; Подчертава важността на ролята на 

промишлеността за подобряване на прозрачността и яснотата по отношение на 

състава и качеството на продуктите и всички промените в тях; приветства 

инициативата на Комисията за разработване на етичен кодекс в това отношение. 

призовава, в интерес на собствените им интереси, както производителите, така и 

търговците на дребно да получат право на още по-голямо участие, за да се 

подпомогне възможно най-скорошно намиране на ефективно средство за правна 

защита при сегашното положение, без да се прибягва до производства по 

екзекватура, както и за да се даде възможност на европейските потребители да 

получат достъп до продукти със същото качество на целия единен пазар; приканва 

производителите да обмислят въвеждането на лого върху опаковките, което да 

показва, че съдържанието и качеството на продуктите от една и съща марка са 

еднакви в различните държави членки; 

29. приканва потребителските организации, организациите на гражданското 

общество и нотифицираните национални органи, отговорни за прилагането на 

ДНТП и друго свързано законодателство, да играят по-активна роля в публичния 

дебат и информирането на потребителите; е убеден, че потребителските 

организации биха могли да дадат значителен принос за решаването на проблема с 

двойното качество; призовава Комисията и държавите членки да укрепят своята 

подкрепа за националните организации на потребителите чрез финансови и 

правни механизми, за да могат те да изграждат капацитет, да развиват своите 

дейности по изпитване, да извършват сравнителни тестове и, заедно с 

компетентните органи, да проследяват и излагат на показ случаите на 

несправедливо диференциране на продуктите; счита освен това, че следва да се 

насърчава засилен трансграничен обмен на информация между сдружения на 

потребители; 

30. счита, че въз основа на предишния им опит компетентните органи не са били в 

състояние сами да се справят ефективно с нито един конкретен случай с двойно 

качество на национално равнище или да прилагат съществуващото 

законодателство, или са опитали да го направят само в минимална степен, което 

отчасти се дължи на липсата на изрична правна разпоредба на равнището на ЕС; 

припомня, че държавите членки са отговорни за прилагането на ДНТП и 

следователно те следва да направят това, за да се гарантира, че потребителите не 

са подведени от нелоялни търговски практики; подчертава, че държавите членки 

следва да гарантират, че компетентните национални органи притежават адекватен 

технически, финансов и човешки капацитет, за да гарантират ефективно 

правоприлагане; призовава държавите членки да предоставят на потребителите 

пространство за подаване на жалби и последващото им разследване и да ги 

информират във възможно най-голяма степен за техните права и възможности по 

отношение на прилагането на съществуващото законодателство и задълженията 

на търговците да ги информират относно състава и, когато е приложимо, 

произхода на продуктите; 

31. обръща внимание на факта, че въпросът за разликите в качеството е пряко свързан 
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със същността на функционирането на единния пазар и с доверието на 

потребителите, като и двете са поставени на карта, и поради това се изисква, 

наред с другото, решение на равнището на Съюза чрез пряко приложими мерки; 

изразява убеждението си, че предвид възможността за действие на национално 

равнище, действията на ниво ЕС ще защитят целостта на единния пазар; приканва 

Комисията да набележи съществуващите национални стандарти за хранителни и 

нехранителни продукти в ЕС и да оцени тяхното значение за случаите на двойно 

качество в единния пазар; 

32. призовава за спешно разработване на способности и механизми на равнище ЕС в 

специализиран център за мониторинг и надзор в съществуващ орган на ЕС (СИЦ, 

Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) или друг орган), при 

минимална бюрокрация, който да следи за постоянството в състава и 

пропорционално използване на съставки в идентично маркови и опаковани 

хранителни продукти и да оценява сравнителните лабораторни анализи за 

идентифициране на тези нелоялни търговски практики в търговията с хранителни 

продукти; 

33. приветства предложението на Комисията за „Нов търговски механизъм за 

потребителите”, в което е предвидено да се реши проблема с различното качество 

на продуктите чрез изменение на член 6 от ДНТП, за да се посочи като 

подвеждаща търговска практика предлагането на продукт като идентичен на 

същия продукт, предлаган на пазара в няколко други държави членки, когато тези 

продукти имат разлики в състава или характеристиките; отбелязва обаче, че 

предложението съдържа и някои неясни разпоредби, които изискват изясняване, 

за да се гарантира правилното тълкуване и прилагане. 

34. подчертава, че резултатът от законодателния процес следва да бъде ясно 

определение за това, което може да се счита за разлика в качеството, и по какъв 

начин компетентните органи следва да оценяват и подхождат към всеки случай; 

подчертава в тази връзка, че отвореният списък с така наречени „законни 

фактори“ би могъл да застраши способността на компетентните органи да 

извършват оценки и да прилагат правото; изразява загриженост от факта, че 

използването на понятието „определени предпочитания на потребителите“ при 

оценяване дали диференцирането на състава на продукта може или не може да се 

обоснове, може да доведе до противоречиви тълкувания между компетентните 

органи; 

35. призовава Комисията да разшири мандата, предоставен на СИЦ, за работа по 

общоевропейска хармонизирана методология за сравняване на характеристики на 

нехранителните продукти, както и относно насоки за подобряване на 

прозрачността на продуктите в рамките на една година, както и да оцени 

резултатите от изпитванията; посочва, че за целите на обмена на най-добри 

практики в тази област СИЦ също следва да се стреми да си сътрудничи с 

органите на държавите членки, които вече са предприели собствени изпитвания 

на продукти, но все още не са съобщили резултатите на националните органи на 

други държави членки; 

36. отбелязва, че безопасността и качеството на храните, както и предпазването на 
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потребителите от заблуда, са най-важен приоритет; припомня на Комисията за 

ангажимента ѝ относно по-доброто наблюдение и насърчаването на правилното 

прилагане на законодателството на ЕС; счита, че компетентните органи на 

национално равнище следва да контролират ефективно спазването на 

приложимия правен режим в тези области; 

37. насърчава Комисията да създаде специализирана дирекция в рамките на 

съществуващата компетентна агенция на ЕС, със специалисти в тази област, която 

да извършва проверки в предприятията на производителите и одити на 

производствения поток, за да се провери дали съставът на продуктите съответства 

на посоченото от производителя в случай на съмнения относно разлики в 

качеството;  

38. приветства предложението на Комисията за подобряване на прозрачността на 

научните изследвания в областта на безопасността на храните, в отговор на 

изразените обществени тревоги, за да може да се подобри достъпът до 

необходимата информация за вземането на решения за покупка, на базата на 

надеждна, основана на научни данни оценка на риска; 

39. призовава националните органи за безопасност на храните да установяват за всеки 

случай поотделно дали предполагаемите дискриминационни практики са 

наистина незаконни, въз основа на разпоредбите на Директивата относно 

нелоялните търговски практики и взаимодействието им с изискванията за 

обективно информиране съгласно Регламент № 1169/2011 за предоставяне на 

информация за храните на потребителите; 

40. отбелязва, че всички граждани на ЕС са засегнати от практиките за разлики в 

качеството, в това число когато пътуват между отделните държави членки;  

41. подчертава обаче, че значителните разлики в продуктите за бебета, като например 

храните за кърмачета и малки деца, не могат да бъдат оправдани само с 

регионални вкусови предпочитания;  

42. категорично отхвърля твърдението на някои производители, че промените в 

състава и/или качеството са извършени така, че цените да отговарят на 

очакванията на потребителите; подчертава, че различни проучвания са показали, 

че продуктите с по-ниско качество често са по-скъпи от съответните варианти с 

по-високо качество на други места в ЕС; 

43. силно насърчава използването на принципа на кръговата икономика във връзка с 

опаковките на продуктите и подчертава, че ако опаковките на даден продукт в 

една държава членка са съобразени с този принцип, то производителят следва да 

положи съгласувани усилия, за да приведе в съответствие с този принцип всички 

свои продукти, които се предлагат на пазара със същата марка и в същия вид 

опаковка в рамките на целия ЕС и извън него; 

44. подчертава, че някои случаи на продукти с разлики в качеството се дължат на 

неприлагане на законодателството на ЕС; призовава органите на държавите 

членки да започнат незабавно да налагат съществуващите правила на ЕС относно 

етикетирането на храните, в това число например за механично отделеното месо; 
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45. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Въпреки че търговската марка, дизайнът на опаковките и маркетингът изглеждат на 

пръв поглед едни и същи, редица проучвания, проведени в различни държави членки, 

установиха в единния пазар на ЕС продукти, които имат очевидно различен състав от 

гледна точка на рецептата, основната използвана суровина или нейния дял в продукта, 

като всичко това зависи от държавата, където е извършена покупката. Освен това, не 

може да се изключи, че тези констатации относно разликите в качеството на 

продуктите се отнасят само за храни и напитки, като това може също така да важи и за 

потребителските стоки като детергенти или хигиенни материали. 

 

Проблемът с двойното качество в различните държави членки или различните региони 

и местните пазари може да бъде наблюдаван в следните дейности, съгласно правно 

изследване, проведено от експерти от Факултета по право на Палацкия университет в 

Оломоуц: 

 

 Производителят пуска продукти на пазара с различни аромати и състав (т.е. 

различни основни съставки), но с един и същ или подобен (неразграничим за 

потребителя) външен вид на опаковките, 

 Производителят пуска продукти на пазара с различно качество, но с един и същ 

или подобен (неразграничим за потребителя) външен вид на опаковките, 

 Производителят пуска продукти на пазара с различно тегло, но с един и същ или 

подобен (неразграничим за потребителя) външен вид на опаковките, 

 При пускането на нов продукт на определен пазар производителят използва 

продукт с по-високо качество на съставките (напр. по-голямо количеството месо 

или по-добро качеството на съставките в продукта), за да привлече вниманието 

на потребителите и да „приучи“ потребителите да купуват/възприемат продукта; 

след определен период обаче настъпва „промяна в рецептата“ без очевидна 

промяна в опаковката на продукта (с изключение на състава на продуктите, 

посочен в дребен шрифт на гърба на етикета). 

 

Производителят извършва всички тези дейности без да изтъкне пред потребителя ясно, 

категорично, по прозрачен начин и без да го заблуждава факта, че става дума за друг 

продукт с различен състав, тегло, качество или други свързани характеристики.  

 

Всичко това води до ситуация, при която потребител от една страна, намиращ се на 

територията на друга държава, не може да бъде сигурен, че продукт, който познава с 

определени характеристики от страната си по произход, съответства на продукта, който 

той купува в държавата, в която пребивава в момента. 

 

Позиция на докладчика 

 

Докладчикът започна да следи отблизо въпроса за разликите в качеството през 2011 г., 

когато проучване, проведено от Сдружението на потребителите в Словашката 

република, показа, че съставът на шест маркови хранителни продукта, както и тяхната 

цена, значително се различават в седем държави от ЕС. Като последващи действия във 
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връзка с проучването докладчикът за първи път се обърна към Комисията със запитване 

дали от нейна гледна точка този проблем, свързан с разликите в качеството, е свързан с 

функционирането на единния пазар и защитата на потребителите. 

 

През 2015 г., докладчикът съорганизира изследване, проведено от 

Химикотехнологическия университет в Прага, в което се сравняват качествените 

характеристики на 24 продукта с произход от пазарите на дребно в Чешката република 

и Германия, за да се оцени тяхното съответствие или липса на такова. Съществени 

различия бяха открити в една трета от пробите (например, основният компонент на 

един продукт, продаван в Чешката република, беше механично отделено месо от 

домашни птици, въпреки че на германския пазар, в него се съдържа свинско месо). 

Проучването също така поставя под въпрос релевантността на често използваните 

доводи за различните вкусове и ценови предпочитания в различните държави, тъй като 

цените на съответните продукти почти не се различават и според екип от 

сертифицирани дегустатори вкусовите предпочитания не съответстват на пазарите, за 

които се предполага, че продуктите са били пригодени. 

 

Намерението на докладчика по никакъв начин не е да се уеднаквят продуктите в 

рамките на единния пазар или на производителите да се предпише да променят състава 

на своите продукти, или още да се определи точният състав на отделните продукти. 

Освен това докладчикът също така осъзнава, че може да са налице обективни фактори, 

които оказват влияние върху получения състав на продуктите.  

 

Докладчикът обаче е убеден, че принципът на равен достъп до висококачествени стоки 

по недискриминационен начин в рамките на единния пазар следва да бъде реално право 

на всички европейски граждани. Ако случаят не е такъв, същността на 

функционирането на единния пазар и доверието на потребителите в единния пазар 

могат да бъдат сериозно накърнени.   

 

Неотдавнашните инициативи, обявени от Комисията за решаване на този проблем, по-

специално нейния ангажимент да предостави обща методика за изпитване на 

европейско равнище, се приветстват от докладчика. Като се има предвид факта, че 

разликата в качеството на продуктите е свързана с функционирането на единния пазар, 

става ясно, че са необходими европейски данни и общ подход. Ето защо докладчикът 

предложи още през 2013 г. ,чрез резолюция на Европейския парламент относно новата 

програма за европейската политика за защита на потребителите, да се призове 

Комисията да извърши задълбочено разследване на въпроса за разликите в качеството, 

което би позволило да се прецени дали е необходимо адаптиране на съществуващото 

законодателство на Съюза. 

 

Докладчикът подчертава, че потребителите трябва да бъдат информирани точно и по 

прозрачен начин, че продуктът , който са закупили или познават от друга държава 

членка, е различен, за да се избегне заблуждаване на потребителя и неговото цялостно 

впечатление от продукта на покупката. Важно е също така да се повиши 

информираността на потребителите за продуктите, техните характеристики и състав. 

 

Според докладчика, продажбата на това, което потребителят лесно може да възприеме 

като идентични продукти с целенасочено различен състав за потребителите в 

различните части на ЕС, е нелоялна практика и поради това следва да бъде 
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неприемлива. Поради това докладчикът счита, че добавянето на друг вид 

заблуждаващи търговски практики в приложение I към Директивата за нелоялни 

търговски практики, е най-ефикасният начин за справяне с всеки очевиден отделен 

случай на двойно качество в целия Европейски съюз. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар 

(2018/2008(INI)) 

Докладчик по становище (*): Биляна Борзан 

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета 

от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на 

законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за 

безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на 

храните1, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на 

потребителите2, 

– като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към 

потребители на вътрешния пазар3, 

– като взе предвид член 17, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз относно защитата на интелектуалната собственост, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 септември 2017 г., озаглавено 

                                                 
1 ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. 
2 OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18. 
3 OВ L 149, 11.6.2005 г, стр. 22. 
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„Прилагане на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на 

потребителите по отношение на разликите в качеството на някои продукти, по-

специално на храните“ (C(2017)6532), 

– като взе предвид съвместното писмо, изпратено на 23 март 2018 г. от Република 

Хърватия, Чешката република, Унгария, Литва, Република Полша и Република 

Словакия до Комисията относно проблема, свързан с разлики в качеството на 

продуктите, в контекста на Новия търговски механизъм за потребителите, 

– като взе предвид речта относно състоянието на Съюза, произнесена на 13 септември 

2017 г. от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, в която той подчерта, че е 

неприемливо в някои части на ЕС на хората да се продават хранителни продукти с 

по-ниско качество, отколкото в други държави, въпреки че опаковката и търговската 

марка са едни и същи, 

– като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета по селско стопанство и 

рибарство от 6 март 2017 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 април 2018 г., озаглавено „Нов 

търговски механизъм за потребителите“ (COM(2018) 0183), 

– като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на 

потребителите в ЕС (СOM(2018)0185), 

– като взе предвид резултатите от сравнителните проучвания, извършени от органи и 

организации за защита на потребителите в няколко държави – членки на ЕС, 

– като взе предвид предложението на Комисията за актуализиране на Директива 

2005/29/EО относно нелоялните търговски практики, с цел да се въведе изричното 

правило националните органи да могат да правят оценка и да вземат мерки по 

отношение на подвеждащи търговски практики, свързани с пускането на пазара в 

няколко държави от ЕС на продукти, представяни като идентични, ако техният състав 

или характеристики се различават съществено, 

– като взе предвид запитването с искане за писмен отговор от 15 март 2017 г. относно 

разликите в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на пазарите на 

държавите от Централна/Източна Европа и Западна Европа (O-000019/2017), 

– като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за 

европейската политика за защита на потребителите1, 

А. като има предвид, че резултатите от анализите, проведени в редица държави членки, 

показаха, че съществуват значителни разлики в състава и качеството на някои 

продукти, предлагани на пазара под една и съща марка и в една и съща опаковка, 

както и че те се рекламират по един и същ начин в целия ЕС; като има предвид, че 

тези разлики се дължат на използването на по-евтини и с по-ниско качество съставки, 

които често имат и по-ниска хранителна стойност; 

Б. като има предвид, че анализите показват също така, че някои продукти съдържат по-

                                                 
1 ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 2. 
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малко от основната съставка или съставки, за които се счита, че са по-малко 

здравословни и с по-ниско качество, както и съставки с различен вкус, консистенция 

и други сетивни характеристики; 

В. като има предвид, че на горепосоченото заседание на Съвета по селско стопанство и 

рибарство няколко държави членки представиха резултатите от проучвания, които 

показват, че в ЕС се продават продукти с едно и също наименование и опаковка, но с 

различни равнища на качество, различен вкус и/или различни съставки, и посочиха, 

че тази практика може да е подвеждаща за потребителите и да създава нелоялна 

конкуренция; 

Г. като има предвид, че продукти от една и съща марка могат да имат различни 

характеристики, произтичащи от основателни фактори, като например предпочитания 

на потребителите в регионите, за които са предназначени, географско 

местоположение на производството, специфични местни изисквания и разлики в 

източниците на суровини поради географска или сезонна наличност; 

Д. като има предвид, че безопасността и качеството на храните, както и защитата на 

потребителите от заблуда са основни приоритети; 

Е. като има предвид, че в дългосрочен план доказаните разлики в съставките на 

сравними продукти биха могли да доведат до риск за здравето на потребителите, и 

по-специално при уязвимите потребители като децата и лицата с проблеми в 

храненето и/или здравни проблеми, като по този начин се допринася за влошаване на 

благосъстоянието на гражданите; като има предвид, че например такъв е случаят, 

когато нивото на мазнините и/или захарта е по-високо от очакваното, когато мазнини 

от животински произход се заменят с такива от растителен произход или обратното, 

когато захарта се заменя с изкуствени подсладители или съдържанието на сол е 

повишено; като има предвид, че етикетирането не дава точна представа за 

използваните добавки или за броя на заместителите на основни съставки, подвежда 

потребителите и може да доведе до риск за здравето им; 

Ж. като има предвид, че на равнището на ЕС няма законодателни актове относно 

разликите в качеството, което прави невъзможно сравняването на качеството или 

откриването на случаи на разлики в качеството и означава, че няма инструменти, 

които да могат да се използват за коригиране на положението; като има предвид, че 

службите на Комисията за одити и анализи в областта на здравеопазването и храните 

редовно докладват за проблеми при прилагането и изпълнението на приложимите 

изисквания на законодателството на ЕС в областта на храните, например при 

етикетирането на механично отделено месо1 или използването на добавки в храните2; 

като има предвид, че като цяло производителите на храни и други потребителски 

стоки могат да се възползват от различните тълкувания на законодателството на ЕС 

и/или от неговото неадекватно прилагане и изпълнение от страна на компетентните 

национални органи, за да адаптират своите продукти, в ущърб на потребителите; като 

има предвид, че различното съдържание на продуктите, които се предлагат на пазара 

с една и съща марка и опаковка, намалява доверието на потребителите и накърнява 

репутацията на правната уредба на ЕС; 

З. като има предвид, че наличието на продукти на единния пазар на ЕС, които се 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115 
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предлагат на пазара като идентични в няколко държави членки, но чийто състав или 

характеристики значително се различават, подкопава напълно основните принципи, 

на които се базира единният пазар; като има предвид, че потребителите на вътрешния 

пазар следва да се ползват с едно и също равнище на защита във всички държави 

членки; 

И. като има предвид, че разликите в състава, които потенциално засягат здравето на 

потребителите, могат да бъдат открити не само в храни, но и в козметични, хигиенни 

и почистващи продукти; 

Й. като има предвид, че дейностите по промяна на рецептурата с цел намаляване на 

съдържанието на мазнини, захар и сол в храните изостават в много държави от 

Централна, Източна и Югоизточна Европа; 

К. като има предвид, че търговските марки оказват значително въздействие върху 

възприятието на потребителите за продуктите, за тяхната стойност и качество; като 

има предвид, че потребителите не очакват предварително маркови продукти, които се 

продават в различни държави от единния пазар, да имат различни характеристики; 

Л. като има предвид, че потребителите в различни държави членки и/или потребителите, 

които пътуват между отделни държави членки, не са в състояние да преценят сами 

потенциалните разлики във вкуса и състава на някои продукти, когато тези разлики 

не са отбелязани върху етикета на продукта, и поради това не могат да вземат 

информирано решение за покупка при липсата на подходяща информация, което 

може да промени тяхното икономическо поведение; 

М. като има предвид, че няколко проучвания на общественото мнение показват, че 

потребителите са обезпокоени от такива разлики в качеството, което ги кара да се 

чувстват като второкласни граждани на ЕС; 

1. приветства отпускането на 2 милиона евро за разработването на обща методика за 

изпитване, както и включването в бюджета на ЕС за 2018 г. на пилотен проект, който 

има за цел да оцени отделните аспекти на разликите в качеството за някои категории 

продукти; настоятелно призовава държавите членки и националните органи да 

участват активно в текущите инициативи с цел улесняване на процеса и да 

интегрират тази методика в практиките си на работа; подчертава важността на 

задълбочения и своевременен анализ на хранителните и нехранителните продукти, и 

настоятелно призовава Комисията да задели финансови ресурси за провеждането на 

сравнителни изпитвания с цел упражняване на пазарен надзор в рамките на поне две 

години, с оглед възпиране на производителите, които използват тази подвеждаща 

практика; 

2. насърчава Комисията да създаде специализирана дирекция в рамките на 

съществуващата компетентна агенция на ЕС, със специалисти в тази област, която да 

извършва проверки в предприятията на производителите и одити на производствения 

поток, за да се провери дали съставът на продуктите съответства на посоченото от 

производителя в случай на съмнения относно разлики в качеството; призовава тази 

нова дирекция да създаде онлайн платформа под формата на европейски публичен 

регистър, който да бъде подразделен на два раздела: един с информация за всички 

продукти, при които според компетентните органи има разлики в качеството, и друг – 

с информация, предоставяна доброволно от производителите за продукти, предлагани 

на пазара в ЕС; подчертава, че информацията следва да бъде лесно достъпна с цел 
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извършване на лесна съпоставка, за да могат потребителите да вземат информирани 

решения преди осъществяването на покупка; 

3. отбелязва публикуването от Комисията на хармонизирана методика на ЕС за 

извършване на подбор, вземане на проби и изпитване на храни с цел оценяване на 

техните качествени характеристики; подчертава ангажимента за предоставяне до края 

на тази година на резултатите от изпитванията, които ще бъдат проведени на цялата 

територия на ЕС; призовава членовете на Европейския парламент да вземат по-

голямо участие в процеса; подчертава, че в допълнение към единната методика за 

тестване на разликите в качеството на храните и напитките, трябва да се разработи и 

единна методика за оценка на резултатите от изпитванията и тълкуване на 

констатациите; 

4. приветства дебата относно разликите в качеството в рамките на Форума на високо 

равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни; 

подчертава необходимостта от включване на възможно най-много заинтересовани 

страни; 

5. приветства предложението на Комисията за подобряване на прозрачността на 

научните изследвания в областта на безопасността на храните, в отговор на 

изразените обществени тревоги, за да може да се подобри достъпът до необходимата 

информация за вземането на решения за покупка, на базата на надеждна, основана на 

научни данни оценка на риска; 

6. изразява съжаление за това, че в съобщението на Комисията относно прилагането на 

законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите липсва 

амбиция по въпросите за разликите в качеството на хранителните продукти, защото 

законодателството за защита на потребителите следва да се прилага за всички 

продукти като цяло, и че се предлагат мерки, които са недостатъчни за справяне с 

проблема за разликите в качеството на продуктите на единния пазар; подчертава, че е 

важно да се разработят ясни и ефективни насоки и да се осигури подкрепа за 

органите за защита на потребителите, както и че са необходими незабавни 

корективни действия за борба с дискриминационните практики в ущърб на 

потребителите; предупреждава, че потребителите не трябва да бъдат подвеждани и 

призовава националните органи за безопасност на храните да установяват за всеки 

случай поотделно дали тези практики са незаконни, въз основа на разпоредбите на 

Директивата относно нелоялните търговски практики и взаимодействието им с 

изискванията за обективно информиране съгласно Регламент № 1169/2011 за 

предоставяне на информация за храните на потребителите; 

7. изразява загриженост относно териториалните ограничения за търговците при 

закупуването на стоки; призовава Комисията спешно да разследва нелоялните 

практики между предприятията, като например случаите, при които доставчици 

принуждават супермаркети да се снабдяват с продукти от конкретно производствено 

предприятие, което може да попречи на потребителите да купуват продукти с 

потенциално по-високо качество от друга държава и води до нарушаване на 

функционирането на единния пазар; 

8. отбелязва, че местните производители се сблъскват с трудности при достъпа до 

общия пазар; призовава Комисията да определи дали разликите в качеството водят до 

отрицателни последици за местното и регионалното производство; 
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9. подчертава, че е важно да се повиши осведомеността на потребителите и да се 

подобри достъпът до информация; счита, че предоставянето на тази информация 

следва да бъде задължително, а не доброволно; призовава Комисията и съответните 

национални органи да организират комуникационни кампании, насочени към 

потребителите по цялата територия на ЕС, със специален акцент върху западните 

държави членки, където осведомеността може да е по-слаба; отбелязва, че всички 

граждани на ЕС са засегнати от практиките за разлики в качеството, в това число 

когато пътуват между отделните държави членки; приветства изявленията на някои 

производители, че ще променят своите рецептури; изисква гаранции, че тези промени 

няма да доведат до понижаване на качеството на продуктите в никоя държава членка; 

подчертава ролята на промишлеността за предоставянето на ясна и точна информация 

за потребителите върху опаковката, за прекратяване на дискриминационните 

практики и връщане на доверието на потребителите; приветства инициативата на 

Комисията за улесняване разработването на кодекс за поведение от асоциациите на 

производителите и търговските марки;  

10. подчертава, че не е целесъобразно да се стандартизира вкусът на храните в ЕС и 

рецептурите за производството им, тъй като рецептите за приготвяне на храни 

отразяват също така разнообразието от регионални вкусови предпочитания в ЕС; 
подчертава обаче, че значителните разлики в продуктите за бебета, като например 

храните за кърмачета и малки деца, не могат да бъдат оправдани само с 

регионални вкусови предпочитания; признава аргумента, че в някои случаи други 

продукти могат да се различават поради основателни причини; подчертава обаче, 

че потребителите следва да бъдат ясно и своевременно информирани за всякакви 

разлики; счита, че храните от една и съща марка понякога могат да се различават 

по вкус и рецептура поради някои условия на местните пазари в рамките на ЕС, 

както и че използването на местни суровини и необходимостта от отчитане на 

националното законодателство или на целите за промяна на рецептурите могат да 

доведат до разлики; 

11. подчертава, че за гражданското общество е важно извършването на анализ, 

провеждането на борба и повишаването на осведомеността относно практиките за 

разлики в качеството; призовава за засилване на подкрепата за националните 

потребителски организации, по-специално в държави, където те все още са 

относително слаби, така че те да могат да изградят капацитет, да развият своите 

дейности по изпитване и да допринасят, наред с компетентните органи, за 

проследяване и разкриване на ситуации на несправедлива продуктова 

диференциация; призовава за по-добра защита на институциите и отделните лица, 

които подават сигнали за нередности, в областта на безопасността на храните и 

правата на потребителите; 

12. подчертава, че аргументите за предпочитанията на потребителите и промяната на 

състава на храните, когато не са придружени от достатъчна и подходяща 

информация, например за спазване на съответните национални правила, не могат по 

никакъв начин да оправдаят пускането на пазара на продукти с разлики в качеството, 

предвид факта, че тези продукти не отразяват общия интерес на потребителите и че 

предпочитанията на потребителите не са определени по прозрачен начин;  

13. категорично отхвърля твърдението на някои производители, че промените в състава 

и/или качеството са извършени така, че цените да отговарят на очакванията на 

потребителите; подчертава, че различни проучвания са показали, че продуктите с по-
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ниско качество често са по-скъпи от съответните варианти с по-високо качество на 

други места в ЕС; 

14. счита, че на единния пазар принципно не следва да има разлики в качеството или 

хранителната стойност на продуктите, които се предлагат на пазара с конкретен и 

идентичен вид опаковка; отбелязва все пак, че продукти от една и съща марка могат 

да имат различни характеристики, дължащи се на основателни фактори, като 

например географско местоположение на производството, специфични местни 

изисквания или разлики в набавянето на суровини поради географска или сезонна 

достъпност, но потребителите следва да бъдат надлежно информирани по ясен и 

видим начин на опаковката на продукта за всяка промяна в състава и 

характеристиките на продукта спрямо оригиналната рецептура; призовава Комисията 

за целта да предложи изменение на законодателството за етикетирането на 

продуктите; 

15. силно насърчава използването на принципа на кръговата икономика във връзка с 

опаковките на продуктите и подчертава, че ако опаковките на даден продукт в една 

държава членка са съобразени с този принцип, то производителят следва да положи 

съгласувани усилия, за да приведе в съответствие с този принцип всички свои 

продукти, които се предлагат на пазара със същата марка и в същия вид опаковка в 

рамките на целия ЕС и извън него; 

16. подчертава настоятелно значението на понятието „референтен продукт“, спрямо 

което следва да се измерват очакванията на потребителите; подчертава, че 

потребителите трябва да бъдат адекватно информирани за състава на продуктите, 

които те купуват, за да не купуват продукти, чийто състав се различава от този, който 

те имат предвид; 

17. подчертава, че някои случаи на продукти с разлики в качеството се дължат на 

неприлагане на законодателството на ЕС; призовава органите на държавите членки да 

започнат незабавно да налагат съществуващите правила на ЕС относно етикетирането 

на храните, в това число, например, и правилата във връзка с механично отделеното 

месо; 

18. приветства най-новите инициативи на Комисията за разрешаване на проблема с 

разликите в качеството, и по-специално актуализирането на Директивата относно 

нелоялните търговски практики в рамките на предложението за защита на 

потребителите, известно като „Нов търговски механизъм за потребителите“; изразява 

съжаление обаче, че предложеното изменение на член 6 от Директивата за 

нелоялните търговски практики може да не доведе до по-голяма правна сигурност; 

счита, че изменението на приложение I към Директивата за нелоялните търговски 

практики, като в „черния списък“ се добави практиката за разлики в качеството, е 

най-ефективният начин за справяне със случаите на разлики в качеството на пазара; 

призовава Комисията да осигури правна уредба, която да дава възможност на 

потребителите, чиито права са нарушени, да търсят правна защита срещу 

производителите; 

19. отбелязва, че разликите в качеството на продуктите засягат не само хранителните 

продукти, но и много други сектори, като например сектора на козметиката; 

призовава да се положат допълнителни усилия за установяване на 

недискриминационни практики между държавите членки и правила за всички 

продукти на вътрешния пазар; 
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20. подчертава необходимостта от ефективно и всеобхватно законодателство, с ясни 

указания за справяне с проблема за разликите в качеството. 

 

  



 

PE618.324v02-00 32/44 RR\1159640BG.docx 

BG 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 20.6.2018    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

51 

9 

3 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona 

Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 

Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, 

Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, 

Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, 

Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, 

Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François 

Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula 

Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, 

Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav 

Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John 

Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, 

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, 

Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Peter Jahr, Norbert 

Lins, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Clare Moody, Thomas Waitz 

 
 

  



 

RR\1159640BG.docx 33/44 PE618.324v02-00 

 BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

51 + 

ALDE: Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries  

ECR: Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, 

Jadwiga Wiśniewska  

EFDD: Eleonora Evi  

GUE/NGL: Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez  

NI : Zoltán Balczó  

PPE: Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Françoise Grossetête, Andrzej 

Grzyb, György Hölvényi, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, 

Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana 

Vălean  

S&D: Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 

Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Clare Moody, Massimo 

Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu  

VERTS/ALE:  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Bart Staes, Thomas 

Waitz 

 

9 - 

ENF Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin  

EPP Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Lukas Mandl, 

Renate Sommer 

 

3 0 

EPP Francesc Gambús 

S&D: Simona Bonafè, Damiano Zoffoli  

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 

  



 

PE618.324v02-00 34/44 RR\1159640BG.docx 

BG 

 

17.5.2018 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

относно разлики в качеството на някои продукти на единния пазар 

(2018/2008(INI)) 

Докладчик по становище: Момчил Неков 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че потребителите правят асоциативна връзка между марката и 

етикета или опаковката на даден селскостопански или хранителен продукт и 

неговото качество и очакват продуктите от една и съща марка, продавани под 

един и същи етикет или изглеждащи еднакво, да имат също така еднакво качество 

и състав, независимо дали се продават в собствената им страна или в друга 

държава членка; като има предвид, че всички земеделски стопани в Европейския 

съюз произвеждат продукти при едни и същи високи стандарти и клиентите 

очакват тази еднородност на качеството да обхваща и други продукти от 

хранителната верига, независимо от юрисдикцията, в която пребивават; 

Б. като има предвид, че нелоялните практики трябва да бъдат премахнати, за да се 

избегне всяко подвеждане на потребителите, и като има предвид, че само едно 

силно полезно взаимодействие на равнището на ЕС може да реши този въпрос от 

трансграничен характер; 

В. като има предвид, че в лицензирани лаборатории в редица страни на ЕС, сред 

които България, Чехия, Хърватия, Унгария, Словения и Словакия, за определени 

продукти, продавани в тези държави, бяха извършени сравнителни 

органолептични изпитвания и анализи на съдържанието и етикетирането на 

продуктите, включващи сравнението им със същите продукти от други държави; 

като има предвид, че никой европейски потребител не следва да бъде третиран 

като второкласен гражданин в рамките на вътрешния пазар, като му се предлагат 

продукти със същата марка, но с по-ниско качество, отколкото в други държави 
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членки; 

Г. като има предвид, че държавите членки поотделно не са в състояние да сравняват 

всички хранителни продукти с тези в други държави членки; като има предвид, че 

е необходима стабилна европейска методология, приета от всички участници във 

веригата за доставки на храни и че един общ орган или една обща система на ЕС 

за уведомление или обмен може да предостави незабавен достъп до информация 

относно състава и съставките на даден продукт; като има предвид, че 

продължаването на обсъжданията от страна на Комисията и пълното включване 

на заинтересованите страни – като например организации на потребителите, 

производители от селскостопанския и хранителния сектор и национални органи в 

рамките на Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите 

– са от съществено значение за разработването на обща методология за 

сравнителни изпитвания на хранителните продукти в различните държави членки; 

Д. като има предвид, че всички потребители в ЕС се ползват с едни и същи права, и 

като има предвид, че анализите сочат, че някои производители са продавали 

продукти с различни стандарти за качество под една и съща марка и с 

подвеждащо идентичен външен вид, като определени продукти в някои държави 

са съдържали по-малко от основната съставка или пък съставки с по-ниско 

качество, заменящи такива с по-високо качество; като има предвид, че този 

проблем е по-широко разпространен в държавите членки, присъединили се към 

ЕС след 2004 г.; като има предвид, че анализите установиха случаи, при които 

едни и същи продукти или такива с подвеждащо еднакъв външен вид и с по-ниско 

качество или с различен вкус, консистенция или други сензорни характеристики 

се продават на цени, вариращи значително в различните държави; като има 

предвид, че дори ако това не нарушава принципите на свободната пазарна 

икономика или действащите правила относно етикетирането или друго 

законодателство в областта на храните, това представлява злоупотреба с 

идентичността на търговска марка и по този начин възпрепятства прилагането на 

принципа за равно третиране на всички потребители; 

Е. като има предвид, че е имало случаи на значителни разлики в продукти като 

бебешки храни, което поставя под въпрос принципите и твърденията на 

производителите, които заявяват, че приспособяват своите продукти към 

местните предпочитания; като има предвид, че лабораторните резултати 

потвърждават, че продуктите с по-ниско качество може да съдържат по-малко 

здравословни комбинации от съставки, като по този начин нарушават принципа 

на равно третиране на всички потребители; като има предвид, че някои 

представители на производители се съгласиха да променят рецептите на своите 

продукти в някои държави, така че в рамките на единния пазар да се предлагат 

идентични продукти; 

Ж. като има предвид, че тези неприемливи практики се прилагат от известни 

мултинационални предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които се 

опитват да увеличат максимално маржовете на своите печалби, като се възползват 

от разликите в покупателната способност в отделните държави членки; 

З. като има предвид, че потребителите не са информирани, че продукти от една и 
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съща марка и с една и съща опаковка са приспособени към местните 

предпочитания и вкусове, и като има предвид, че различията в качеството на 

продуктите поражда опасения, че някои държави членки биват третирани по 

различен начин от останалите; като има предвид, че Европейският съюз вече е 

разработил етикети, с които да се отговори на конкретните очаквания на 

потребителите и да се отчетат признатите специфики на производството чрез 

използване на термини за качество; 

1. приветства разпределянето на 2 милиона евро за Съвместния изследователски 

център (JRC) с цел да се изгради по-стабилна европейска методология, приета от 

различните участници, да се определят насоки за хармонизиран подход за 

изпитвания и да се използва методиката за провеждане на сравнителни 

изпитвания на хранителни продукти в различните държави членки; отбелязва, че 

вече са извършени анализи на високо равнище, които следва да бъдат взети 

предвид при изготвянето и прилагането на тази методология; очаква анализите да 

бъдат финализирани възможно най-скоро, препоръчително през 2018 г.; призовава 

съответните органи на държавите членки да вземат активно участие в това 

изпитване и да интегрират тази методология в своите работни практики; 

2. припомня, че действащото законодателство позволява стоките да се продават с 

различен състав или характеристики, при условие че изцяло са спазени 

разпоредбите на ЕС и те не се продават по начин, който би могъл да подведе 

потребителя; подчертава, че потребителите възприемат по определен начин 

основните характеристики на марковите продукти и че трябва да се подчертаят 

различията в специфичните основателни очаквания за даден продукт, по-

специално когато даден продукт значително се отклонява от тези очаквания; 

подчертава, че следва възможно най-скоро да се вземат специфични мерки, за да 

се забранят практики, които не са напълно оправдани от необходимостта от 

снабдяване с местни съставки, от адаптиране към местните вкусови 

предпочитания или от полагане на усилия за подобряване на общественото здраве 

чрез преформулиране на хранителните вещества, и това да бъде разяснено на 

потребителя; 

3. призовава Комисията, с оглед на предоставянето на европейско финансиране за 

анализи, да направи задължително публикуването на всички официални езици на 

ЕС на направените в него заключения, така че потребителите да бъдат надлежно 

информирани за качеството на въпросните продукти и да направят съответно своя 

избор; 

4. приветства обществения интерес към темата в страни, в които са извършени 

анализи, и отбелязва, че доверието на гражданите във функционирането на 

единния пазар е изложено на риск, което би могло да има отрицателни последици 

както за Съюза, така и за различните заинтересовани страни, включително за 

производителите; 

5. отбелязва, че единният пазар е достъпен за производителите, но в същото време е 

много конкурентен, като някои марки са повсеместно известни или се възприемат 

добре в целия Съюз; 

6. отбелязва, че местните производители срещат трудности да участват в общия 
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пазар, което се дължи, наред с други причини, на липсата на достатъчно ресурси 

или достъп до пазара и на сериозната конкуренция на пазара; 

7. счита, че ЕС се нуждае от подобряване на съществуващата законодателна рамка, 

която определя необходимите разпоредби, за да се гарантира, че потребителите 

биват информирани за хранителните продукти и не биват подвеждани от 

нелоялни практики от страна на търговци към потребители при вземането на 

решение за покупка, също така в отговор на опасенията на европейските граждани 

и на сектора относно различни продукти с подвеждащо еднакви вид, но с 

различни стандарти за качество и/или съставки, продавани под една и съща марка 

в различни държави членки, с оглед на отрицателното въздействие на тази 

практика върху функционирането на единния пазар;  

8. счита, че междувременно органите на държавите членки и организациите за 

защита на потребителите следва да се възползват изцяло от съществуващите 

съдебни средства, както е посочено в известието на Комисията от 26 септември 

2017 г. относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и 

законодателството за защита на потребителите във връзка с въпросите, свързани с 

разликите в качеството на продуктите (2017/C 327/011), с цел да се избегне 

нарушаване на единния пазар;  

9. счита също така, че практиката „една и съща марка, еднакъв продукт, различно 

съдържание и пропорции“ трябва да бъде прекратена чрез изменение на член 6 и 

списъка с практики в приложение I към Директива 2005/29/ЕО2 от 11 май 2005 г. 

относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители; 

настоятелно препоръчва да бъдат въведени законодателни промени, за да се 

гарантира, че продукти от една и съща марка, но с различно качество или с 

различни съставки се продават под различни етикети и че икономическите 

оператори, за които е доказано, че продължават да прилагат нелоялни практики, 

ще бъдат сурово наказвани и евентуално ще им бъде забраняван достъпът до 

някои пазари; 

10. призовава държавите членки и съответните им органи и лаборатории да проведат 

и разтълкуват анализи, сравняващи състава на храните – по-специално продукти 

от международни марки и продукти от собствени марки – съгласно общоприети 

стандарти като разработените от JRC в рамките на горния параграф, да дадат на 

производителите възможност да коментират установените факти преди 

публикуването им и да съобщят резултатите по обективен и прозрачен начин, 

като предоставят достъп на обществеността до пълните доклади; 

11. счита, че производителите не следва да чакат нови законодателни актове, които 

трябва да се въведат, а да бъдат проактивни при предприемането на подходящи 

мерки за осигуряване на прозрачност по отношение на състава на своите 

продукти и да гарантират пълно зачитане на потребителите; подкрепя активното 

участие на гражданите при разкриването и борбата с различното качество на едни 

и същи продукти чрез европейска система за предупреждение; счита, че докато 

бъде променена тази практика, може да се въведе система за обозначаване, че при 

                                                 
1 ОВ С 327, 29.9.2017 г., стр. 1. 
2 OВ L 149, 11.6.2005 г, стр. 22. 
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подготовката на конкретни продукти е използвана местна рецепта по начин, който 

зачита правото на информиран избор от страна на потребителите, и дава видимост 

на инициативи на производителите относно използването на традиционни местни 

практики; призовава Комисията да продължи да разработва концепцията за 

„референтен продукт“, с който да могат да бъдат сравнявани местни или 

регионално адаптирани рецепти и различията да бъдат ясно посочени за 

потребителя информация, и публична база данни за целите на информиране на 

потребителите, която да посочва специфичните критерии, използвани от 

производителите за продукти с „различни рецепти“ в дадена държава членка в 

съчетание с причините за прилагането на такива стратегии; в този контекст 

приветства инициативата на онези производители, които са обявили, че ще 

променят своите рецепти; 

12. Подкрепя инициативите на производителите относно специфично етикетиране на 

продуктите и припомня, че европейското законодателство вече позволява 

въвеждането на незадължителни термини за качество, като „защитено 

наименование за произход" (ЗНП) и „защитено географско указание" (ЗГУ) за 

продукти, които имат специфична връзка с даден район, „храна с традиционно 

специфичен характер“ (ХТСХ) за продукти, отличаващи се с традиционен 

производствен процес или планински продукти или продукти от най-

отдалечените райони на ЕС; подчертава, че такива системи зачитат както правото 

на потребителя на информиран избор, така и правилното функциониране на 

единния пазар; изразява твърдо убеждение, че най-ефективните средства за борба 

с нарушенията, свързани с продуктови марки, е насърчаването на къси вериги на 

доставки в хранително-вкусовата промишленост и създаването на местни марки 

за качество; признава, че когато селскостопанските хранителни продукти и 

качеството им са поставени под въпрос, това се отразява отрицателно върху 

земеделските производители и системата за преработка на храни; призовава 

държавите членки, и по-специално националните органи за защита на 

потребителите и за безопасност на храните, да гарантират спазването на 

достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите и да 

прилагат европейското законодателство в областта на безопасността и 

етикетирането на храните на национално равнище; 

13. приканва производителите да обмислят въвеждането на лого върху опаковките, 

което да показва, че съдържанието и качеството на продуктите от една и съща 

марка и с еднаква опаковка са еднакви в различните държави членки; 

14. призовава за спешно разработване на способности и механизми на равнище ЕС в 

специализиран център за мониторинг и надзор в съществуващ орган на ЕС (JRC, 

Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) или друг орган), при 

минимална бюрокрация, който да следи за постоянството в състава и 

пропорционално използване на съставки в идентично маркови и опаковани 

хранителни продукти и да оценява сравнителните лабораторни анализи за 

идентифициране на тези нелоялни търговски практики в търговията с хранителни 

продукти; 

15. призовава за по-добро сътрудничество между националните органи в рамката на 

вече съществуващите правни разпоредби, като например Мрежата за 
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сътрудничество в областта на защитата на потребителите, ако е необходимо, с 

помощта на съществуващите европейски институции, по-специално ЕОБХ, 

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и 

храните (CHAFEA) и JRC; 

16. подчертава значението на гражданското общество за повишаване на обществената 

осведоменост относно нелоялните практики на производителите и призовава за 

по-голяма подкрепа за гражданската активност и за институции и лица, подаващи 

сигнали за нередности, в областта на безопасността на храните и правата на 

потребителите; 

17. изразява загриженост, че подходът „без действия или с бавни действия“ от страна 

на ЕС поражда риск от отчуждаване на гражданите от ЕС, като не се предприемат 

конкретни действия в краткосрочен план за преодоляване на този проблем.  
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