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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изтъква колко е важно потребителите да знаят какъв е произходът на храната, която 
купуват; следователно приветства предстоящите актове за изпълнение на 
Комисията относно прилагането на доброволно етикетиране за произход за всички 
съставки на храните; призовава стопанските субекти в хранителната промишленост 
да поемат инициативата в тази връзка, като осигурят ефективни системи за 
проследяване и като гарантират прозрачност чрез предоставянето на точна 
информация върху техните продукти;

2. приветства предстоящия акт за изпълнение на Комисията относно етикетирането за 
произход на всички меса и за оценка на въздействието на етикетирането за произход 
на месото, използвано като съставка; подчертава значението на ясните, 
хармонизирани правила и призовава държавите членки да ги въведат бързо и 
съгласувано в целия ЕС; изразява обаче загриженост във връзка с това, че бъдещото 
законодателство в тази област може да възпрепятства конкуренцията или да доведе 
до увеличаване на разходите за МСП и за потребителите;

3. подчертава необходимостта да се спечели отново доверието на потребителите в 
единния пазар за храни; посочва, че пътят напред е по-скоро чрез саморегулирането, 
по-доброто и прозрачно законодателство и ефективното му прилагане, отколкото 
чрез изготвянето на ново законодателство; 

4. насърчава държавите членки да подобрят координацията между органите за 
санитарен надзор в отделните държави членки, предвид факта, че отсъствието на 
адекватен обмен на информация оставя открехната вратичка за недобросъвестни 
участници във веригата на доставки;

5. счита, че позоваването на измамните практики в общото законодателство в областта 
на храните 1 е неподходящо и че това не включва измамите, които не представляват 
риск за безопасността на храните и общественото здраве; призовава Комисията да 
предостави определение за измама, което да включва финансовата печалба и 
намерението за измамни практики;

6. призовава държавите членки да гарантират, че са заделени достатъчно средства за 
извършването на внезапни и независими проверки, осъществявани от добре 
оборудван и обучен персонал; подчертава факта, че ефективните проверки и 
инспекции следва да се извършват по начин, който не създава излишна 
административна тежест за МСП;

7. приветства факта, че прегледът на Комисията относно официалния контрол 
предвижда икономически мерки за възпиране на имамите; подчертава обаче, че 
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санкциите, които се прилагат понастоящем в сектора на храните, не са подходящи 
за възпиране на измамите; следователно призовава настоятелно Комисията и 
държавите членки да въведат по-строги, съразмерни и по-разубеждаващи санкции;

8. изразява загриженост във връзка с това, че измамите рядко водят до 
предприемането на правни действия; изтъква необходимостта от по-добро 
определяне на приоритетите при тези разследвания и подобряване на 
сътрудничеството между всички съответни публични органи (напр. Службата по 
хранителен и ветеринарен контрол, Европейската служба за борба с измамите 
(OLAF), митническите и правоприлагащите органи) и стопанските субекти от 
хранителния сектор, по-специално, когато става въпрос за трансгранични измами; 
подчертава необходимостта от увеличаване на уменията в областта на борбата 
срещу измамите като уменията за използване на средствата на ИТ и на средства за 
събиране на данни, както и от осигуряване на адекватни средства на органите за 
безопасност на храните и ветеринарните органи; приканва държавите членки да 
обмислят възможността за създаване на специални единици за борба с 
престъпността и да бъдат по-скоро проактивни, отколкото да реагират впоследствие 
при осигуряването на изчерпателно наблюдение и на прилагането на ефективни 
мерки за провеждане на борба срещу измамите с храни.
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