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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността,
относно правото на потребителите на информиран избор на храна1

1. Политиката за защита на потребителите е част от стратегическата цел на Съюза да
повишава качеството на живот на своите граждани и в този контекст, правото на
потребителя на информиран избор на продукти следва да се спазва във всички
области, в т.ч. във веригата на предлагане на храни.
2. Резултатите от проучването на функционирането на схемата за доброволно
етикетиране на храните за потребителите в Европейския съюз (EAHC/FWC/2012 86
04) показват, че над 70% от потребителите купуват хранителни продукти въз основа
на данните, поставени върху опаковката на продукта.
3. Технологичните нововъведения в областта на събирането, обмена и използването на
данни с цел наблюдение на потока от суровини и други съставки, позволява
надеждно проследяване, като по този начин се гарантира качеството и
безопасността на храните. Това проследяване е в интерес на производителите и
надзорните органи, както и на потребителите, които могат да получат пълна
информация за произхода и съставките. Така се осигурява информация на
потребителите относно произхода на млякото и млечните продукти, както и относно
целия цикъл на месото и месните продукти, включително за датата, мястото на
раждане и отглеждане, дата на клане, и датата и мястото на първото охлаждане.
4. Комисията се призовава да проучи възможностите, които технологиите предлагат,
за гарантиране чрез етикетирането на възможно най-широк и лесен достъп на
потребителите до цялата информация, свързана с произхода и съставките на
храните.
5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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