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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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/ЕО1 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 

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-
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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 

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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