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Резолюция на Европейския парламент относно системите за оценяване на 
хранителните качества (Nutri-score) и системите за етикетиране на хранителните 
продукти

Европейският парламент,

– като взе предвид въвеждането в някои държави членки на системата за 
етикетиране Nutri-score,

– като взе предвид член 143 от своя правилник,

А. като има предвид, че посочената система не се позовава на хармонизирана 
хранителна схема, отчитаща обективно ролята на всички хранителни елементи, а 
единствено на стойностите на отделния продукт, като по този начин предоставя 
повърхностна оценка относно хранителните качества на отделния продукт; 

Б. като има предвид, че етикетирането, наподобяващо светлините на светофара в 
голяма степен ощетява хранителните продукти, носещи означение “произведено в 
Италия“, както и средиземноморската диета, която е научно оценена като един от 
най-добрите хранителни модели и е регистрирана от ЮНЕСКО в Списъка на 
културното наследство;

В. като има предвид резултатите от научните доказателства и научните изследвания 
във връзка със значението на разнообразния и балансиран хранителен режим, като 
предлагания от средиземноморската диета, характеризираща се с балансиран 
прием на разнообразни  различни хранителни вещества;

Г. като има предвид заключенията на Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) относно липсата на научна аргументация за системата Nutri-score;

1. приканва Комисията да възприеме твърда линия, за да противодейства на 
въвеждането на етикетиране, наподобяващо светлините на светофара върху 
хранителните продукти, което е подвеждащо за потребителя, 

2. призовава Комисията да насърчава използването на системи, които гарантират 
предоставянето на правилна хранителна информация и посочват произхода на 
основните използвани съставки,

3. настоятелно призовава Комисията да предприеме конкретни действия за 
насърчаване на осведомеността и разпространението на подходящо образование в 
областта на храните, насочено преди всичко към семействата, учениците и 
учителите.


