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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1162/2019, внесена от Рената Сутор, с полско гражданство, 
относно изменения в законодателството на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията предлага да бъдат направени изменения в правото на ЕС чрез 
въвеждане посредством директива на обозначения за хранителни и търговски продукти 
на пазара на Европейския съюз под формата на звезди за качество от една до пет. 
Звездите следва да се дават за целите на здравето на човека, например органичните 
продукти следва да получат пет звезди. Освен това според вносителката на петицията в 
ЕС следва да бъде въведена забрана за рекламиране на детски играчки в периода ноември 
– декември, както и през май и юни. Също така следва да бъде въведена забрана за 
използване на детската психология за търговски цели. И накрая, вносителката призовава 
за въвеждането в данъчното право на праг за ДДС (на годишна база), над който ще трябва 
да се плаща данък във връзка с предоставянето на правни и счетоводни услуги.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 март 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Наблюдения относно въвеждането на обозначения под формата на звезди за качество 
за целите на човешкото здраве, по скала от едно до пет, за хранителни и търговски 
продукти на пазара на ЕС; биологичните продукти следва да получат пет звезди

От декември 2016 г. Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за 
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храните на потребителите1 изисква по-голямата част от предварително опакованите 
храни да носят информация за хранителната стойност, която често се предоставя на 
гърба на опаковките на храните, за да се даде възможност на потребителите да правят 
информиран и съзнателен по отношение на здравето си избор. 

Съгласно действащите правила на ЕС посочването на информация за хранителната 
стойност в основното зрително поле на опаковката на храните (известно като „лицева 
страна на опаковката“) е възможно на доброволна основа в съответствие с изискванията 
на правото на Съюза. Поставянето на етикет с хранителната стойност на лицевата страна 
на опаковката има за цел да помогне на потребителите при избора им на храни, като 
предоставя накратко информация за хранителните съставки. 

Различни схеми на лицевата част на опаковката са разработени от публични институции, 
здравни неправителствени организации и/или частния сектор. Някои етикети с 
хранителни стойности на лицевата страна на опаковката просто повтарят части от 
задължителното обявяване на хранителната стойност. Други използват графични 
елементи като цветно кодиране, за да посочат нивата на хранителните вещества, а трети 
оценяват цялостното хранително качество/здравословност на продукта според система 
за класиране или лого за одобрение. Система за класиране, която в момента се 
препоръчва от някои държави членки на операторите на хранителни предприятия, е 
схемата Nutri-Score. Етикетът не използва звезди, както е споменато от вносителката на 
петицията, но също така използва скала. Етикетът е представен от скала с пет цвята, от 
тъмно зелено, указващо хранителни продукти с най-високи хранителни качества, до 
тъмно оранжево за продукти с по-ниски хранителни качества, свързани с букви от А до 
Е. Алгоритъмът за изчисляване на хранителния рейтинг отчита както отрицателните 
(захари, наситени мазнини, сол и калории), така и положителните елементи (протеини, 
фибри, плодове, зеленчуци, бобови растения и ядки). 

Комисията признава нарастващия интерес, който проявяват потребителите от ЕС към 
здравните аспекти на храната, която консумират. Европейският зелен пакт2, приет на 
11 декември 2019 г., обявява стратегията „От фермата до трапезата“, създаваща 
справедлива, здравословна и екологична хранителна система. В стратегията „От фермата 
до трапезата“3, приета от Комисията на 20 май 2020 г., Комисията обявява действия за 
подобряване на информацията за потребителите по въпроси като хранителната стойност 
на храните. 

По отношение на етикетирането на биологичните хранителни продукти се прилагат 
специфични правила на ЕС. Регламентът на Съвета относно биологичното производство 

1 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 
87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията, текст от значение за ЕИП, OB L 304, 22.11.2011 г., 
стр. 18 – 63.
2  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
3https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-
taken-eu/farm-fork_bg и https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_bg
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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и етикетирането4 определя принципите, целите и всеобхватните правила на 
биологичното производство и дефинира начина на етикетиране на биологичните 
продукти. Този регламент се допълва от няколко акта за изпълнение на Комисията 
относно производството, разпространението и търговията с биологични стоки. Тези 
законодателни актове заедно формират правното основание, което регламентира дали 
стоките, включително тези, които са били внесени от страни извън ЕС, могат да се 
предлагат на пазара в рамките на ЕС като биологични и кога може да се използва 
биологичното лого на ЕС. От 2021 г. регламентът ще бъде заменен с нов Регламент (ЕС) 
2018/8485, който преразглежда и засилва правилата на ЕС относно производството и 
етикетирането на биологични продукти във връзка със системата за контрол, търговския 
режим и правилата за производство. По този начин той се стреми да създаде равни 
условия за конкуренция сред операторите, да хармонизира и опрости правилата и да 
подобри доверието на потребителите в биологичните продукти и в логото на ЕС за 
биологично производство. 

По отношение на обозначенията за целите на човешкото здраве за нехранителни 
търговски продукти Комисията би искала да посочи факта, че буквите „CE“ се поставят 
на много продукти, търгувани на разширения единен пазар в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП). Тези букви означават, че продуктите, продавани в 
ЕИП, са оценени като отговарящи на високи изисквания за безопасност, здраве и 
опазване на околната среда. Чрез поставяне на маркировка „CE“ върху даден продукт 
производителят декларира, че продуктът отговаря на всички законови изисквания за 
маркировка „CE“ и може да се продава в цялото ЕИП. Това се отнася и до продукти, 
произведени в други страни, които се продават в ЕИП. Маркировката „СЕ“ позволява на 
потребителите да се ползват с еднакво ниво на защита по отношение на здравето, 
безопасността и околната среда в целия ЕИП. 

Класирането под формата на звезди за целите на човешкото здраве не изглежда 
възможно. Ако дадем пример с играчките: играчките трябва да отговарят на всички 
приложими изисквания за безопасност и други изисквания, предвидени в Директива 
2009/48/ЕО6 относно безопасността на играчките, както и в друго приложимо 
законодателство на ЕС. По този начин всички играчки трябва да постигат еднакво високо 
равнище на защита за децата. Следователно оценяването на качеството на играчките с 
една до пет звезди за целите на човешкото здраве не изглежда възможно; всички играчки 
трябва да са маркирани с пет звезди.

Наблюдения относно въвеждането на забрана за рекламиране на детски играчки и 
забрана за използването на детската психология за търговски цели. 

Съгласно настоящите правила на ЕС за защита на потребителите, по-специално 
Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики7 („Директива за нелоялни 

4 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ L 189, 20.7.2007 
г., стр. 1–23.
5 Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета, ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1–92.
6 Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността 
на детските играчки (Текст от значение за ЕИП), ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1–37.
7 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
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търговски практики“) на търговците се забранява да се занимават с манипулативни 
маркетингови практики, насочени към деца. Приложение I към директивата изброява 
конкретни търговски практики, които се считат за нелоялни и забранени във всички 
държави членки. Точка 28 от приложение I забранява следната практика: „включване в 
реклама на директно увещаване на деца да закупят рекламираните продукти или 
убеждаване на техните родители или други възрастни да закупят рекламираните 
продукти за тях.“ Тази забрана включва оказване на натиск върху деца да закупят 
продукт директно или убеждаване на възрастни да закупят предмети за тях. 

Наблюдения относно въвеждането в данъчното законодателство на праг на данъка 
върху добавената стойност (ДДС) (на годишна база) за предоставяне на правни и 
счетоводни услуги

Директивата за ДДС8 предвижда специална схема за малки предприятия.

В съответствие с член 287 от Директивата за ДДС, държавите членки могат да освободят 
от ДДС данъчнозадължени лица, чийто годишен оборот не е по-висок от – в случая на 
Полша – равностойността на 40 000 EUR9 в национална валута. Към момента Полша 
освобождава данъчнозадължени лица, чийто годишен оборот не е по-висок от 200 000 
PLN (член 113, параграф 1 от полския Закон за ДДС). 

Член 283, параграф 2 от Директивата за ДДС обаче оставя на държавите членки да 
изключат всякакви сделки от това освобождаване.

Като се вземе предвид горното, Полша е свободна да изключи предоставянето на правни 
услуги, на които се позовава вносителката, от разглежданото освобождаване.

Заключение

Заключения относно въвеждането на обозначения под формата на звезди за качество

Съгласно действащите правила на ЕС, държавите членки могат да препоръчат на 
операторите на хранителни предприятия – за храни, които се предлагат на техния пазар 
– използването на схема за етикетиране на хранителната информация на лицевата страна 
на опаковката, която схема да оценява цялостните хранителни 
качества/здравословността на храната според система за оценяване с 5 нива. Комисията, 
като потвърждава нарастващия интерес сред потребителите в ЕС към здравословните 
аспекти на храната, която консумират, ще проучи в стратегията „От фермата до 
трапезата“ начини за подобряване на информацията за потребителите относно 
хранителната стойност на храните в целия ЕС. По отношение на етикетирането на 
биологични хранителни продукти се прилагат специфични правила на ЕС, които 
определят кога може да се използва логото на ЕС за биологични продукти.

търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (ОВ L 149, 11.6.2005 г., 
стр. 22.
8 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху 
добавената стойност, ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1–118.
9 Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1919 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Решение 
2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от 
Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
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Маркировката „СЕ“, която се поставя на много (нехранителни) търговски продукти, 
търгувани на разширения единен пазар в Европейското икономическо пространство 
(ЕИП), означава, че продуктите са оценени като отговарящи на високи изисквания за 
безопасност, здраве и опазване на околната среда. Предложението на вносителката на 
петицията да се поставят от една до пет звезди на търговски продукти поради 
съображения, свързани с човешкото здраве, не би довело до диференциация, тъй като 
продуктите трябва да отговарят на всички приложими здравни изисквания, в противен 
случай те не могат да се предлагат на пазара в ЕИП. Ако вземем за пример играчките, 
които трябва да отговарят на всички приложими изисквания за безопасност и други 
изисквания, предвидени в Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските 
играчки и в друго приложимо законодателство на ЕС, всички играчки трябва да са 
обозначени с пет звезди. 

Заключения относно въвеждането на забрана за реклама на детски играчки и забрана 
за използване на детската психология за търговски цели 

Настоящите правила за защита на потребителите в ЕС, по-специално Директива 
2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики, вече забраняват манипулативни 
маркетингови практики, които включват директно увещаване на деца да закупят 
рекламираните продукти или убеждаване на техните родители или други възрастни да 
закупят рекламираните продукти за тях. Прилагането на директивата попада в 
компетентността на националните съдилища и органите за защита на потребителите.

Заключения относно въвеждането в данъчното право на праг за ДДС (на годишна база) 
във връзка с предоставянето на правни и счетоводни услуги 

Директивата за ДДС вече предвижда освобождаване от ДДС на малки предприятия, 
чийто годишен оборот е под определен праг, в случая на Полша към момента – 40 000 
EUR.

Държавите членки обаче могат да изключат от това освобождаване някои сделки, 
включително предоставянето на правни услуги, упоменати от вносителката на 
петицията. 


