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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. призовава за укрепване на политиката за качество на Европейския съюз, тъй като тя 
представлява важен стимул за това европейските производители да положат по-
големи усилия в областта на качеството, безопасността на хранителните продукти и 
опазването на околната среда; счита, че тази политика може да допринесе за 
значително повишаване на добавената стойност на продукцията на 
селскостопанския и хранително-вкусовия сектор на един все по-глобализиращ се 
пазар;

2. изтъква значението на качествената продукция и запазването на икономическата, 
социалната и културната мрежа в редица европейски селски региони и подчертава 
необходимостта от опазване на това наследство, по-специално в регионите с малко 
алтернативи за производство;

3. изразява съжаление относно факта, че съобщението на Комисията, изхождайки от 
съображения за опростяване, което би могло да се окаже с обратен ефект, взема 
частично под внимание изискванията, формулирани от засегнатите сектори 
вследствие публикуването на Зелената книга;

4. застъпва се за запазване на разграничаването между системите на защитените 
наименования за произход и защитените географски указания, за да се избегне 
занижаване на изискванията, на които трябва да отговарят европейските 
производители, като същевременно се гарантира запазването на силни връзки със 
съответния район; подкрепя при все това всички мерки, които гарантират ясна 
информация за европейския потребител;

5. отхвърля идеята за сливане на системите за регистрация на географските указания 
за вината, спиртните напитки и хранителните продукти, предвид необходимостта от 
запазване на тяхната специфика; 

6. въвеждането на различни равнища на защита на европейските наименования за 
качество би могло да доведе до несправедливи ситуации, най-вече ако се вземат 
предвид предимно икономически критерии; счита при все това, че всички 
географски указания трябва да се ползват от еднаква степен на признание;

7. призовава Европейската комисия да договори създаването на международен 
регистър на географските указания в рамките на Световната търговска организация 
и подкрепя намерението на Комисията да включи географските указания  в 
търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането, както и в предмета на 
дейност на бъдещия европейски център за мониторинг на фалшифицирането и 
пиратството;

8. застъпва се за доброволното указване на произхода на суровините в преработените 
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хранителни продукти и се противопоставя на задължителното посочване на мястото 
на произход на селскостопанските продукти, тъй за европейската промишленост 
като това би предполагало високи разходи, които биха били диспропорционални 
спрямо потенциалната добавена стойност, произтичаща от тази мярка; съзнава, че 
европейската промишленост трябва вече да отговаря на стриктни изисквания по 
отношение на етикетирането, за да предоставя достоверна информация на 
потребителите; 

9. общностните търговски стандарти изпълняват важна роля в производствената 
верига, като допринасят за прозрачността на пазара и за справедливи правила на 
конкуренция и улесняват освен това потребителя при сравнението на цените, 
размерите и качествата на продуктите; призовава следователно за запазването и 
засилването на общностните търговски  стандарти и се противопоставя на това 
частни организации да определят въпросните стандарти;

10. изразява съжаление относно факта, че Европейската комисия, въпреки опозицията 
на мнозинството държави-членки, пристъпи към премахването на практика на 
общностните стандарти за пускане на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците, 
без да изчака окончателния резултат от дебата относно бъдещето на политиката за 
качество на Европейския съюз, като по този начин предопредели решенията, които 
Съветът и Европейския парламент предстоят да приемат в тази област;

11. приветства намерението на Комисията да създаде ново екологично лого на 
Европейския съюз, чрез което да се премахнат препятствията пред търговията с тези 
продукти на единния пазар; застъпва се за приемането на инициативи, необходими 
за стимулиране на търговията с биологични продукти на международно равнище;

12. счита, че е необходимо да се поощрят други производствени методи, съобразени с 
опазването на околната среда, по подобие на „интегрираното производство“; 
подчертава, че въвеждането на законодателство на европейско равнище относно 
интегрираното производство би придало по-голяма видимост на европейските 
селскостопански производители и животновъди в областта на безопасността на 
храните, околната среда и хуманното отношение към животните спрямо вноса от 
трети държави; застъпва се за провеждане успоредно с това на кампания за 
насърчаване и маркетинг на европейското интегрирано производство;

13. приветства намерението на Комисията да въведе насоки за добри практики в 
сътрудничество със заинтересованите страни с цел хомогенизиране в рамките на 
възможното на частните сертификати за качество, като по този начин се улесни 
адаптирането на производителите спрямо различните съществуващи системи, се 
въведе взаимното признаване и се намалят в максимална степен различията между 
частните и официалните системи за сертифициране,  например по отношение 
изискванията, свързани с околната среда;

14. изразява съжаление, че Комисията не посочва в своето съобщение необходимостта 
от подкрепа на насърчителните мерки, които са толкова необходими за 
рентабилизиране на положените от европейските селскостопански производители 
усилия в областта на качеството, безопасността на храните и околната среда. Счита, 
че насърчителните инструменти, с които разполага Европейският съюз трябва да 
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бъдат преразгледани, за да се подобри тяхната ефективност; предлага в този смисъл 
въведените наскоро помощи за насърчаване в сектора на винопроизводството да се 
приложат за пазара на Европейския съюз;

15. приветства  създаването на нови, незадължителни запазени наименования, като 
„планинско земеделие“, и призовава това да бъде придружено от подходящи 
информационни кампании, насочени към потребителите;
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Една от основните ръководни нишки в съобщението на Европейската комисия засяга 
опростяването на общностната политика в областта на качеството. За постигането на 
тази цел Комисията представя няколко идеи, предназначени да предизвикат широко 
обхватно разискване, благодарение на което вече е възможно да се откроят много ясно 
предпочитанията на голяма част от заинтересованите оператори в Общността. 
Настоящият доклад се съсредоточава върху точките, които докладчикът счита за 
уместни в най-голяма степен за бъдещето на тази политика.

Географски указания

Един от най-полемичните аспекти засяга евентуалното сливане на системите за 
наименования за произход и географски указания, идея срещу която се произнесоха 
почти всички производители на продукти с наименование за произход. Те се опасяват, 
че тази мярка би била в ущърб на изискванията за качество, които трябва да спазват 
понастоящем и би отслабила съществуващата връзка между окончателния продукт и 
територията, от която произлизат суровините. От своя страна докладчикът не вижда 
евентуални търговски предимства от това обединяване, което би било в противовес на 
усилията, положени от някои производители, и също така вероятно би довело до по-
голямо объркване сред потребителите. 
Що се отнася до установяването на различни нива на защита за качествените продукти 
на европейско равнище, както предлага един параграф от съобщението, единственото 
предимство би било административното опростяване, намаляването на тежестта, която 
понастоящем изпитват компетентните служби на Комисията, занимаващи се с 
многобройните искания за признаване на наименования. От друга страна би възникнал 
риск от създаване на наименования първа и втора класа и това разделение, освен че би 
могло да породи объркване сред потребителите, би могло да доведе и до несправедливи 
ситуации, например при положение, че използваните критерии са чисто икономически 
или търговски.
На един все по-конкурентен пазар би било необходимо не само да се запазят знаците за 
качество на Европейския съюз, а и да се подобри видимостта им чрез интензивна 
кампания за информиране на европейския потребител, за да се засили добавената 
стойност на качествените продукти.  
Що се отнася до трите съществуващи схеми за географски указания за вина, спиртни 
напитки и хранителни продукти, те следва да останат разделени, защото в противен 
случай би могла да се загуби спецификата им. Обединяването на тези три толкова 
различни схеми освен това би могло да доведе до объркване в тълкуването на 
разпоредбите от страна на различните засегнати групи от оператори.
В международен план докладчикът счита за необходимо да се подобри защитата на 
европейските наименования. За тази цел би било необходимо да се използват 
настоящите преговори на Световната търговска организация (СТО), за да се 
установи международен регистър на защитените наименования.

Търговски стандарти
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Указването на произхода на селскостопанските суровини вероятно би подобрило 
представата за определени преработени продукти, но тази информация не следва да 
бъде задължителна, тъй като означава допълнителни разходи, които Европейският съюз 
не следва да налага на промишлеността. Регулирането на етикетирането на 
хранителните продукти вече достига високи нива на сложност (например при 
етикетирането на алергени или във връзка със стандартите за информиране на 
потребителите, които понастоящем се обсъждат в институциите на ЕС). Указването на 
произхода би означавало нова тежест, която би могла да бъде прекомерна в сравнение с 
предимствата, евентуално получени от тази мярка. Във всички случаи указването на 
произхода следва да се разглежда сектор по сектор.

В своето съобщение Комисията също така предвижда обединяването на всички 
задължителни правила от вертикалното регулиране на търговските стандарти в една 
единствена обща основна разпоредба. Това вероятно би било съпътствано от 
премахване на голяма част от съществуващите понастоящем общностни правила. В 
същото време установяването на търговски стандарти би попаднало в ръцете на частни 
институции. Докладчикът счита, че запазването и засилването на настоящите 
вертикално организирани общностни търговски правила води до по-голяма 
прозрачност относно пазара и улеснява избора на потребителя, като освен това 
позволява на различните оператори от веригата на хранително-вкусовия сектор да 
организират производството си съгласно еднакви правила за конкуренция. Затова 
докладчикът е против възлагането на тази задача на частни институции като 
Европейския комитет по стандартизация (CEN).

Докладчикът приветства предложението на Комисията да създаде нови незадължителни 
запазени термини като например „продукт на планинско земеделие“, но призовава за 
предпазливост по отношение на въвеждането на специфичен термин за нивото на 
въглеродните емисии, тъй като системите за определяне на въглеродния отпечатък на 
селскостопанските хранителни продукти все още са в процес на разработване.  

Нови сертифициращи схеми

Разработването на нови сертифициращи схеми би имало положителен ефект за 
повишаване на добавената стойност на европейските продукти спрямо продуктите от 
трети държави. Комисията проучва въвеждане на етикетиране във връзка с хуманното 
отношение към животните или разширяване обхвата на екомаркировката, така че да 
включи и храните и фуражите.

Всичко това трябва да бъде проучено, но една мярка, която не е включена в 
съобщението на Комисията, при все че производителите все по-често настояват за нея, 
е установяването на схема на ЕС за сертифициране на интегрираното земеделие. 
Маркировката за интегрирано земеделие би направила наистина прозрачна за 
потребителя добавената стойност на европейските продукти в сравнение с продуктите, 
внесени от трети държави. Това следва да е придружено от кампании за насърчаване и 
маркетингови кампании, разкриващи най-ценните за потребителя аспекти.

Биологично етикетиране
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По отношение на биологичното етикетиране докладчикът приветства намерението на 
Комисията да създаде ново лого на ЕС, което да даде възможност за преодоляване на 
бариерите пред търговията с биологични продукти на единния пазар. Докладчикът 
също така приветства приемането на инициативи, необходими за стимулиране на 
търговията с биологични продукти на международно равнище.

Насоки за национални и частни схеми за сертифициране

Докладчикът споделя наблюденията, изложени в съобщението на Комисията, относно 
неудобствата за единния пазар, породени от съществуването на множество частни 
схеми.

Наистина е необходимо да се приемат мерки за възможно най-голямо стандартизиране 
на частните схеми за сертифициране, за да се стимулира взаимното признаване. 
Необходимо е да се избегне тези схеми за сертифициране да влязат в противоречие с 
официалните схеми, както и да се превърнат в инструмент за търговски натиск, 
пораждащ прекомерна тежест за производителите.
Идеята на Европейската комисия да въведе насоки за добри практики, в сътрудничество 
със заинтересованите страни, е голяма крачка напред.

Насърчаване на качествените продукти

Съобщението на Комисията не споменава един елемент, който следва да бъде ключов в 
общностната политика в областта на качеството: насърчаването. Докладчикът се 
застъпва за необходимостта от засилване на общностните инструменти в областта на 
насърчаване сертифицирането на качеството. В конкретния случай с виното, 
насърчаването в рамките на ЕС следва да се разшири и да обхване предвидените при 
неотдавнашната реформа на сектора помощи, които могат да се използват единствено 
за дейности в трети държави, което вече води до непълно усвояване на наличните 
средства поради трудностите, срещани от много предприятия при започване на 
инициативи за насърчаване извън пазара на ЕС, особено в настоящия момент на 
икономическа криза.


