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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 факта, че стратегията „От фермата до трапезата“ има за цел 
осигуряването на устойчива, здравословна и стабилна продоволствена система в 
полза на европейските потребители;

2. счита, че с оглед на насърчаването на здравословно и устойчиво потребление на 
храна е необходимо да бъдат променени моделите на потребление на храна, 
производствените системи и вътрешната търговия;

3. призовава Комисията да увеличи подкрепата си за регионалните продоволствени 
системи и за късите вериги, които предлагат на потребителите източник на пресни 
продукти, зачитащи принципите на устойчивото развитие и с по-добро качество; 
счита, че е необходимо законодателството относно европейските обществени 
поръчки да се приведе в съответствие с цел улесняване на местните доставки с 
високо качество;

4. призовава Комисията да насърчава алтернативните икономически модели, като 
кооперативните системи, които са благоприятни за потребителите;

5. подкрепя установяването на рамка за управление и на кодекс за поведение в 
предприятията за производство на храни и за търговия на дребно, така че те да 
носят отговорност и да зачитат устойчивото развитие и здравето;

6. приветства инициативата на Комисията за популяризиране на по-здравословен 
начин на хранене чрез създаването на профили на хранителните съставки, 
придружени от хармонизирано задължително етикетиране на хранителната 
стойност на храните върху лицевата страна на опаковката им;

7. счита също, че е необходимо потребителите да бъдат информирани по-добре чрез 
задължително етикетиране на храните, що се отнася до техния произход, което 
етикетиране да бъде въведено и по отношение на хуманното отношение към 
животните, устойчивостта и наличието или отсъствието на остатъци от 
пестициди;

8. изисква, с цел защита на потребителите, да се приложи в неговата цялост 
решението на Съда на Европейския съюз от 25 юли 2018 г. по дело C-528/16, 
Confédération paysanne, съгласно което културите, предназначени за консумация, 
които са променени чрез модификации на генома, са подчинени на изискванията 
на законодателството относно генетично модифицираните организми, 
включително що се отнася до оценката на риска, проследимостта и 
етикетирането;

9. изисква Комисията да поясни действащото законодателство относно крайния срок 
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на годност с цел намаляване на разхищението на храни;

10. подкрепя усилията на Комисията за борба с измамата с храни, която подвежда 
потребителите и нарушава конкуренцията на вътрешния пазар, и счита, че е 
задължително да се подсили възпиращият ефект на санкциите срещу измамниците 
и да се засили контролът, като се предоставят достатъчно средства;

11. изисква по-добро прилагане на Директива 2005/29/ЕО1 с цел по-успешна борба 
срещу подвеждащите твърдения за екологосъобразност на храните.

1 Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент 
и на Съвета и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 
11.6.2005 г., стр. 22).


