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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по земеделие и 
развитие на селските райони, като водещи комисии, да включат в предложението за 
резолюция, което ще приемат, следните предложения:

1. приветства амбицията на стратегията „От фермата до трапезата“ и нейната цел да 
изгради устойчива, здравословна и стабилна продоволствена система, 
осигуряваща храна, която е финансово достъпна и налична за всички потребители 
в ЕС и която включва всички участници във веригата за доставки на храни, като 
обхваща производството, транспорта, разпространението, пускането на пазара и 
потреблението на храна;

2. подчертава, че е от първостепенно значение да се гарантира екологичната, 
социалната и икономическата устойчивост на всички мерки, обявени в 
стратегията, за да се обезпечи капацитет за производството на храни, нива на 
предлагане и наличността на продуктите, както и за да се запази 
конкурентоспособността на всички участници на единния пазар и да се гарантира, 
че никой не бива изоставен в прехода към по-устойчива продоволствена система; 
отбелязва във връзка с това, че при нейното прилагане трябва да се вземат под 
внимание потребностите на най-отдалечените региони;

3. отбелязва икономическата и социалната добавена стойност на храната в ЕС, което 
не само предполага осигуряването на гражданите на достатъчно количество 
здравословна храна на достъпни цени, но и предоставя възможности за стопанска 
дейност, заетост и растеж;

4. подчертава, че целите на стратегията „От фермата до трапезата“ следва да се 
опират на основан на науката подход, фокусиран върху съгласувани и основани 
на доказателства инструменти на политиката;

5. призовава Комисията да възприеме цялостен и всеобхватен подход и внимателно 
да оцени краткосрочното и дългосрочното глобално въздействие на стратегията 
„От фермата до трапезата“ и нейните цели върху функционирането на единния 
пазар, включително последиците за равновесието между предлагането и 
търсенето, ценовата нестабилност, финансовата достъпност за потребителите, 
доходността за производителите, конкурентоспособността, резултатите от 
изпълнението и анализа на разходната ефективност на прехода, наред с другото, 
като се вземат предвид положителните и отрицателните външни ефекти на 
устойчивото производство на храни;

6. споделя констатацията, че пандемията от COVID-19 изтъкна колко е важно да се 
обезпечи солидна, устойчива и стабилна продоволствена система, която 
функционира при всякакви обстоятелства и е способна да осигурява на 
европейските потребители достъп до достатъчно количество местни храни на 
достъпни цени; подчертава във връзка с това необходимостта да се запази доброто 
функциониране на единния пазар, и по-специално движението на храните, 
включително в период на здравна криза; подчертава също така, че на пандемията 
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следва да се гледа и като на възможност за изграждането на устойчива и солидна 
продоволствена система, а не като на оправдание за понижаване на амбициите, 
тъй като устойчивостта и здравето са взаимосвързани;

7. счита, че с оглед на насърчаването на здравословно и устойчиво потребление на 
храна е необходимо да бъдат променени моделите на потребление на храна и 
производството, преработката и разпространението на хранителни продукти, 
наред с последиците от тези промени за предлагането и търсенето, вътрешния 
пазар и екологичния отпечатък; припомня, че преходът към устойчивост ще има 
решаваща роля за насърчаването на обновена конкурентоспособност за всички 
участници в хранителната верига в ЕС;

8. припомня едновременно с това, че е важно да се постигне самодостатъчност на 
европейско равнище, която да отговаря на потребностите на гражданите на ЕС от 
производство на храни по отношение на количеството и качеството;

9. счита, че потребителите не следва да бъдат единствените отговорни за 
осъществяването на този преход, а че са необходими съгласувани мерки между 
отделните политики (селско стопанство, търговия, околна среда, здраве, 
образование, конкуренция и др.) и поредица от допълнителни регулаторни 
действия;

10. подчертава, че една успешна европейска продоволствена система трябва да 
избягва припокривания и несъответствия между съществуващите политики на ЕС 
в областта на околната среда и във връзка с храните; изисква следователно 
Комисията редовно да преразглежда цялостното съответствие между различните 
инструменти на политиката;

11. отбелязва, че по принцип хранителните режими на европейците не са в 
съответствие с препоръките за здравословно хранене, което не изключва никоя 
храна, стига тя да се консумира в правилните количества и с правилната честота и 
това да е придружено от подходяща физическа активност; подчертава 
следователно необходимостта от промяна на моделите на потребление, като се 
премине към по-балансиран режим на хранене с по-малко ултрапреработени 
продукти и по-малко захар, сол и мазнини; призовава Комисията да разработи 
европейски насоки за устойчиви и здравословни режими на хранене, които да 
внесат яснота за потребителите и да помогнат на държавите членки при 
подготовката и прилагането на техните национални планове по отношение на 
храненето;

12. счита, че промяната в режимите на хранене не трябва да оказва отрицателно 
въздействие върху предлагането и избора на потребителите; счита, че 
информираният избор на потребителите е от основно значение за прехода към 
устойчива продоволствена система;

13. счита, че успешното насърчаване на здравословно и устойчиво потребление на 
храна се нуждае от финансова подкрепа и подобрено образование, обучение и 
информация относно храната и храненето за всички европейски потребители;

14. отбелязва, че някои от пречките за по-устойчивото потребление на храна са 
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цената на хранителните продукти за потребителите, липсата на знания, неясната 
информация и ограниченият избор на продукти; одобрява целта на стратегията да 
се гарантира, „[...] че в крайна сметка храните, произведени по най-устойчив 
начин, [...] са и най-достъпни“; предлага следователно цените да отразяват 
справедливо дългосрочните разходи за потребителите и производителите; 
призовава правителствата, Комисията и съответните заинтересовани страни да 
накарат потребителите да осъзнаят, че по-устойчивото потребление на храна не е 
непременно по-скъпо;

15. подчертава, че е от първостепенно значение да се насърчават ангажираността и 
сътрудничеството на всички участници във веригата за доставки на храни в 
оценката, прилагането и наблюдението на тази стратегия, за да се осигури 
предприемането на ефективни колективни действия към справедлив преход; 
подчертава, че този процес следва да предполага по-равномерно 
преразпределение на стойността сред операторите във веригата за доставки на 
храни, като укрепва позициите на земеделските производители при договаряне, и 
по-специално като подобрява пазарните отношения между малките предприятия и 
производителите и дружествата за продажба на едро и дребно;

16. подчертава, че стратегията „От фермата до трапезата“ трябва да възприеме по-
силен регионален подход, като отчита особеностите на производството в 
държавите членки, в които има риск производството на храни да се прехвърли в 
трети държави; призовава Комисията да наблюдава отблизо делокализацията на 
производството в трети държави и да увеличи подкрепата си за малките 
производители, регионалните продоволствени системи, и където е възможно, 
късите вериги за доставки, които могат да бъдат източник на пресни, устойчиви, 
финансово достъпни и висококачествени продукти за потребителите;

17. подчертава, че трябва да се подпомагат различните участници във веригата за 
производство на храни, за да се увеличи наличността и финансовата достъпност 
на здравословни и устойчиви храни; счита, че законодателството относно 
европейските обществени поръчки за храни следва да насърчава местните 
висококачествени системи за доставки на храни за публичните институции, което 
освен това ще бъде много положително за потребителите, за земеделските 
стопани и за селските райони; предлага в екологосъобразните и устойчиви 
обществени поръчки да бъдат включени по-гъвкави критерии за въвеждането на 
местни и регионални продукти, включително биологични продукти, храни с 
традиционно специфичен характер (ХТСХ), продукти със защитено наименование 
за произход (ЗНП) и продукти със защитено географско указание (ЗГУ), по-
специално чрез възприемане на принципа на нулево транспортно разстояние в 
училищните столове; препоръчва предоставянето на допълнителна подкрепа за 
националните и местните иновативни политики в областта на обществените 
поръчки за храни;

18. призовава Комисията да насърчава партньорствата между операторите във 
веригата за доставки на храни, и по-специално сред земеделските стопани; 
подчертава, че е необходимо да се насърчават устойчивите методи на 
производство и кръговите бизнес модели, като магазините, предлагащи стоки без 
опаковки, основани на социалните иновации и социалната икономика, например 
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кооперативни схеми с участието на една или няколко заинтересовани страни, 
действащи в интерес на производителите и потребителите, и да се гарантира, че те 
могат да функционират и да се разрастват във всички държави членки; 
подчертава, че е също толкова важно да се насърчават организациите на 
производителите, междубраншовите мрежи и стопанските мрежи в сектора на 
преработката на храни и търговията на дребно, включително по-специално за 
микро-, малките и средните предприятия, за да бъдат приобщени към този преход 
и за да се намали неблагоприятното въздействие за онези от тях, които се 
ангажират с този подход;

19. призовава Комисията да направи оценка на промените в поведението на 
потребителите, като онлайн закупуването на хранителни продукти;

20. припомня, че хранителният сектор на ЕС се характеризира с много силно 
присъствие на малки и средни предприятия (МСП), които въпреки усилията си 
срещат много пречки пред подобряването на своите показатели по отношение на 
устойчивостта, като недостатъчно информация, достъп до финансови ресурси или 
технически умения; подчертава, че е необходимо да се проведат консултации и 
анализи на въздействието във връзка с мерките, предвидени за МСП и 
кооперативните системи; призовава следователно Комисията да гарантира, че 
всички действия в рамките на стратегията „От фермата до трапезата“ способстват 
преход, с който се създават реални възможности и еднакви условия на 
конкуренция, осигурява се достатъчно гъвкавост и допълнително се намалява и 
опростява ненужната административна тежест за микро- и малките предприятия 
от хранителния сектор, както и за предприятията от социалната икономика; 
подчертава във връзка с това, че е от първостепенното значение да се осигурят 
конкретни мерки за справедливия преход, като допълнителна подкрепа за 
управлението на финансиране от ЕС, подобряване на изграждането на капацитет 
и доставяне на значителни ресурси за ефективното използване на иновативни и 
цифрови решения, за да се укрепи конкурентната позиция на подобни 
предприятия в продоволствената система на ЕС;

21. призовава Комисията да улесни достъпа на качествените продукти на 
микропредприятията до местните пазари;

22. подкрепя установяването на рамка за управление и на ясен кодекс за поведение за 
предприятията за производство и за търговия на дребно на храни по отношение на 
отговорните стопански и търговски практики, за да се повиши осведомеността 
сред предприятията относно значението на устойчивостта, здравето и борбата 
срещу разхищаването на храни и да се гарантира, че те носят отговорност, като се 
има предвид влиянието им върху избора на потребителите; счита, че е 
необходимо да се направи оценка на правилата, за да се ограничат маркетингът и 
рекламата за деца на храни и напитки, които са с високо съдържание на мазнини, 
захар и сол (ВСМЗС);

23. настоява, че кодексът на поведение трябва да бъде придружен от стабилен 
механизъм за наблюдение и оценка; призовава за справедливо преразпределение 
на добавената стойност във веригата за доставки на храни;
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24. подчертава, че в рамката следва да бъдат взети под внимание екологичната, 
икономическата и социалната устойчивост на всички участници във веригата за 
доставки, и във връзка с това настоятелно призовава Комисията да осигури 
ефективното прилагане на Директивата относно нелоялните търговски практики 
(Директива 2005/29/ЕО)1 и Директива2019/633/ЕО2;

25. счита, че тези инициативи следва да се определят в достатъчна степен и по 
подходящ начин и да се коригират съобразно размера и типа на засегнатите 
предприятия, както и че те следва да признаят съществуващите най-добри 
практики и ангажиментите, които вече са изпълнени от европейските дружества; 
приветства стъпките, предприети от Комисията за предоставяне на конкретна 
помощ за прилагането на устойчиви бизнес практики от страна на МСП и за 
развитието на двете инициативи с всички съответни заинтересовани страни;

26. приветства инициативата на Комисията за популяризиране на по-здравословни и 
по-балансирани режими на хранене чрез въвеждането на профили на 
хранителните съставки, придружени от хармонизирано задължително етикетиране 
на хранителната стойност на храните върху лицевата страна на опаковката им, 
основани на стабилни, независими и най-актуални научноизследователски данни, 
които улесняват разбирането на потребителите и им осигуряват възможност да 
бъдат правилно информирани, като същевременно допринасят за намаляването на 
заболяванията сред населението и гарантират здраво поколение; подчертава, че е 
важно да се информират потребителите и да се прави информацията по-ясна, по-
специално чрез използването на лесен за схващане инструмент, както и като се 
вземат предвид потребностите на най-уязвимите групи, например хората с 
увреждания и възрастните хора;

27. отбелязва, че в държавите членки се използват няколко схеми за етикетиране на 
хранителните стойности върху лицевата страна на опаковката на продукта, като 
подчертава ползата от хармонизираното етикетиране за функционирането на 
вътрешния пазар и за информирането и разбирането на потребителите;

28. подчертава, че като се имат предвид отрицателните му последици за здравето, 
явлението „затлъстяване“, което засяга почти половината от възрастните хора в 
ЕС, изисква по-решителни действия за възприемането на по-балансирани режими 
на хранене; признава, че етикетирането за хранителната стойност върху лицевата 
страна на предварително опакованите храни беше определено от международните 
здравни експерти, и по-специално тези от Световната здравна организация, като 
едно от средствата да се помогне на потребителите да правят информиран избор 
на по-здравословна храна, като им се дава възможност да сравняват хранителната 
стойност на продуктите, за да могат да вземат информирани решения за покупка;

29. отбелязва мнението на потребителите, че съществуващата нормативна уредба не 
осигурява напълно ясна и лесноразбираема информация относно хранителната 
стойност на продуктите, и следователно приветства намерението на Комисията да 
проучи и предложи нови начини за подобряване на етикетирането на 

1 ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
2 ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59.
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хранителната стойност на храната;

30. изисква Комисията да проучи необходимостта от прилагане на специални условия 
и изключения за някои категории храни или хранителни продукти, например 
маслиново масло, продуктите със ЗНП, ЗГУ и ХТСХ, както и продуктите с една 
съставка; подчертава необходимостта от подходящи и специално пригодени 
мерки за подпомагане на микро-, малките и средните предприятия и 
предприятията на социалната икономика при въвеждането на подобно 
етикетиране;

31. счита, че е от първостепенно значение да се отговори на постоянните и 
настойчиви искания на потребителите, които бяха многократно отразени от 
Европейския парламент, за по-добра информация относно произхода на 
хранителните продукти, които купуват, като се разгледа възможността за 
въвеждането на задължително етикетиране на държавата на произход за 
определени хранителни продукти, включително мед, морски храни и съставки, 
които влизат в състава на преработените продукти, при пълно зачитане на 
целостта на вътрешния пазар и въз основа на надлежна оценка на въздействието; 
счита освен това, че това етикетиране би могло да бъде въведено и по отношение 
на хуманното отношение към животните, устойчивостта и нивата на остатъчни 
вещества от пестициди, без това да води до прекомерно етикетиране, което би 
могло да обърка потребителите; изисква следователно Комисията да работи в 
тясно сътрудничество с Европейския орган за безопасност на храните за тази цел; 
подчертава, че вносните продукти, които не спазват европейските екологични или 
здравни стандарти, застрашават здравето на потребителите и създават нелоялна 
конкуренция спрямо европейските производители;

32. приветства намерението на Комисията да разработи нова рамка за етикетирането 
на устойчиви храни; призовава Комисията да определи методологията и да посочи 
кои измерения на устойчивост ще бъдат обхванати;

33. подчертава, че в Регламент (ЕС) № 1169/20113 се изисква когато произходът на 
дадена храна е посочен и той е различен от произхода на основната съставка, 
произходът на основната съставка също да бъде посочен или поне да бъде означен 
като различен от произхода на храната; отбелязва, че на практика това означава, 
че продуктите, чиито основни съставки не са с местен или регионален произход, 
могат да бъдат пускани на пазара като такива, ако произходът на въпросните 
основни съставки, които не са с местен произход, бъде посочен с дребен шрифт; 
подчертава, че съществува дисбаланс между видимостта на търговските практики, 
при които се използват национални, регионални и местни наименования и 
символи за продуктите, чиито основни съставки не са с национален, регионален 
или местен произход, и изискванията на ЕС относно етикетирането; счита, че това 
е потенциално подвеждащо и накърнява правото на потребителите да бъдат 
правилно информирани; призовава Комисията да коригира този дисбаланс;

34. приветства обявеното от Комисията преразглеждане на законодателството 
относно материалите, предназначени за контакт с храните, за да се повиши 

3 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
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безопасността на потребителите и да се подобри общественото здраве;

35. приветства намерението на Комисията да предложи правнообвързващи цели за 
намаляване на разхищението на храни в ЕС; призовава освен това Комисията да 
поясни действащите правила на ЕС относно маркирането на датите за годност на 
храните („използвай преди“) и за минимална трайност („най-добър до“), за да се 
предотвратяват и намаляват хранителните отпадъци и загубите на храна и да се 
осигури повече яснота, съгласуваност и разбиране сред потребителите; изисква от 
Комисията във връзка с това да насърчава подход с участието на множество 
заинтересовани страни, за да се оправомощят потребителите и да се насърчи 
хранително-вкусовата промишленост да внедрява практически решения за 
ускоряване на борбата срещу разхищението на храни; отбелязва, че предвидените 
за тази цел мерки и управление на отпадъците не следва да водят до 
непропорционални разходи и административни тежести, които по-малките 
предприятия нямат възможност да спазят; отбелязва, че Парламентът очаква с 
нетърпение референтния сценарий за намаляването на разхищението на храни в 
целия ЕС;

36. подкрепя усилията на Комисията за борба с измамата с храни и фалшифицирането 
на храни, които подвеждат потребителите и нарушават конкуренцията на 
вътрешния пазар, и счита, че е от първостепенно значение да се подсили 
възпиращият ефект на санкциите срещу измамниците, да се заделят достатъчно 
ресурси, за да се засили ефективният и ефикасен контрол на съответствието на 
качеството на продуктите, включително по време на пандемията, да се осигури 
достатъчно персонал за компетентните органи и митническите органи и да се 
продължи укрепването на обмена на информация на единния пазар; призовава за 
по-добро прилагане на Регламент (ЕС) № 1169/2011, което да бъде подкрепено от 
правни определения на равнището на ЕС на понятията „измама с храни и 
престъпления с храни“ и „фалшифициране“ като подвеждащи практики, които 
могат да се считат за измамнически;

37. отново изтъква, че разликите в качеството на хранителните продукти са 
недопустими и че трябва изцяло да им се противодейства, за да се избегне 
дискриминацията и подвеждането на европейските потребители; счита 
следователно, че стратегията „От фермата до трапезата“ трябва да включва 
разпоредби за предотвратяване на двойния стандарт за качество на храните и за 
тази цел призовава Комисията да следи отблизо положението на пазара и да 
предложи целево законодателство, когато е необходимо; подчертава освен това 
ролята на потребителските организации за разкриването на тези подвеждащи 
практики;

38. подчертава, че значителните различия в контрола на продуктите от трети държави 
и в митническите процедури и политиките на санкции на входните пунктове на 
ЕС в митническия съюз често води не само до нарушения във веригата за 
доставки на храни, но и до съществени рискове за здравето и безопасността на 
потребителите в рамките на единния пазар; подчертава, че е жизненоважно да се 
възприеме координиран и хармонизиран подход по отношение на практиките на 
нелоялна конкуренция и необходимостта от еднообразно прилагани стандарти и 
практики в областта на храните на всички входни пунктове на ЕС, при надлежно 
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зачитане на принципа на предпазливост с оглед да се гарантира непрекъснат 
поток на доставки на хранителни продукти във всички държави членки, като 
същевременно се зачита висок стандарт на проверки за сигурност, чрез който 
могат да се откриват и предотвратяват санитарни, фитосанитарни и биологични 
рискове при вноса от трети държави;

39. настоява Комисията да гарантира, че митническият контрол в целия ЕС следва 
едни и същи стандарти чрез хармонизиран и стандартизиран контрол, съгласувано 
с държавите членки и при пълно спазване на принципа на субсидиарност; освен 
това настоятелно призовава Комисията да задълбочи на равнището на ЕС и на 
международно равнище сътрудничеството между компетентните органи, за да 
гарантира хармонизирани и еднообразни проверки на всички входни пунктове на 
Съюза и по този начин да обезпечи проследимостта на всички хранителни 
продукти;

40. призовава Комисията да гарантира, чрез проактивна търговска и митническа 
политика, че внасяните на единния пазар продукти отговарят на строгите 
европейски разпоредби за безопасност на храните, с цел да защити 
конкурентоспособността на европейските предприятия, и особено на МСП, както 
и целостта на единния пазар;

41. изисква от държавите членки по-ефективно прилагане на Директива 2005/29/ЕО с 
цел по-успешно решаване на проблема с подвеждащите и недоказаните твърдения 
за екологосъобразност на храните, както и при сключването на договори от 
разстояние на онлайн пазарите, за да бъде по-лесно за потребителите да 
разпознават екологосъобразните продукти; предлага това да не води до 
дискриминация срещу предприятията, които са положили похвални усилия по 
отношение на околната среда.
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