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Г-ЖА свсишы викстгьом
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА по ПЕТИЦИИ в
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПЕТІ/ПІИЯ

Отнасяш нарушение на правата

ни ЕС и ни правата на българските
граждани в резултат на лраиавадетва и разпространение на храни и
напитки от едни и същи марки с пц-нцско качества в България и държавите

Европа (е
октомври 2011 е. за

от Източна

1165/2011
от 25
информация
предоставянето на
за храните и
11 май 2005 г. ј
2005/29/50
директивата за нелоялни търговски практики
ат
и предложение зи разрешаване на тези трансгранични проблеми на
равнището на ЕС.

тава

число на Регламент::

Ме

УВАЖАЕМА г-жо ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА НО ПЕТИЦИИ.

Обръщам се към вае в лично кааеетва. като бьлгарски гражданин и
граишанин на Европейския сыоз и Пи спирам с насшяпхата петиция заедно е
рупа винарски тражлапи, Извести в публичното праотранпве с
професиштштяигс си качества и активна Ірпжцннскн позишая. Сред личност-ите,
подкрепили нет ипията са:
т

Г-н квмен Донев актьор и режисьор:
е
Г-жя мариана кукушеви
е ттредеелател на Нашюпачпия браншови съюз
хлсбвритс
и слакшкприге;
на
г-н венинслав Грозев ттреиеелател на Бытзрския лекарски оыез;
Г-п георги Богданов - изпълнителен директор на Националната мрежа
е
аа децшп
е мрежа от наи шо български орданшцции аа защита нв правата на

ДЕТЕТО?

г-жа яна Ванкелов: е председател на Национално

студентските съвети;

ткреиетнвитотетво на

даи. п~р диана кави-тена е юрист
Г~жа наля Шнбаии - юрист

в подкрепа на петицията ни бихме искали да се ншпвем на Ретнаметпа ма
1169/2011 та нреаоеганинето на информация та храните ни потребителите и
иа

лиректината 2005/29/50 аа нотоални прговски практики, които срещат
онеаидни трудности при ІІрипагаІІсто си
Призоваваме петицията да бъде обсъдена а психопати дебат на комисията
но петиции на Европейския парламент като инпигуттиита. които с пряко итбрана
ш европейските грамотни да защитава 'гехпип: интереси
ттропттеиът с даоинил стандарт при храните и напитките от едни и
същи
марки. рщнросхрвнявапи а държиаите от източна и западна ъарона. б:
поадитнат ннйчшпред от- ттранитслстаата тта страните от витттетраттската

нетаорка.

от началото

2017 тодина бттлгарски пшжлани и неправителствени
орпднизации еъаместно е националния ттибудсман на Република вътгарил се
антажираха с конкретни леистаил, насочени срещу даопниа стандарт нри
храните от едни и същи марки. кон т-атираната неттриеилиаа ттратпитта
ттроаокиро остра реакция и резултат бяха сезирани г-жа вера юроаа и г-жв
Емили (ТРа ти.
тта

за България тази 'кревожпа тснденнин също бе нотатрлсна пре. м.

тони

2017 г. с дототад нн Българската атенния аа безопасност на храните (мъх). в
саои доклад Агеттниата констатира нати-тиетп тта разлики а епетанките на храни
и ттапитки от едни и гъши марки. ратнростронянани а България и а даржавата пт
заноттна Европа изследвани со 31 ттродукта. констатирани са
разлики но
отношение на обявеното е-ъдържаттие а труттите павирани напитки и тнтодоаи
сокоае. детските храни. млечни ттродукти
март-нрина. и а нтоколадоаите
десерти
През и. сстгтемнри ттаттиоттатнилт омбудсман. 'щсдпп е быкгарски
евродепутати. нанрааи нроучаане на етикети на храни от едни и еьщи марки,
разнространааатти н вътгнриа и а държави от западна Европа. тона елементарно
проучване ттокттла ратлики а съст атаките но иасттедааттитс храни и напитки.

Рыултатиїс от тона ттрпучаане бяха ттреттетааени но арсме на публичен
форум, проведен ттрот м. септември 2017 г. а страната тта народното събрание.
в
рамките на тоаа ттуоличтто събитие участниците се обединиха около обща
позиции среттту двойния сттттщарт при храните и натнтткитс от едни и същи
ттарки. подписаната петиция бе ианратстта до нсинки ааинтереепаатти европейски
ииститунии.

Всички ние сме единодушни. не се касае За опасна и много тревожно
тенденция, защото наи-нес. ите потребители на храните с по-ттиеко канестао са
ттатттите дена Ратоира се и аатрастните потребители не заслужават
на бъдат
ттотроаитотиръка".
високото кансетао на храната коат-о
третирани като
тора
консумира с от първостепенно тначение за аеекн потребител. ттстависимо а коя
дьржапн-члсн на вс жиаее.

затова ние. ттодттисалите настоящата петиция, смятаме. че да се продават
ог едни и същи марки с различни съставки и по-нисво качество в
рамките на ЕС. е израз на неетична бизнес практик. която повежда и
ттродІукт-и

Дискримннира.

убедени сме. че съществуването на подобни разлики нару щава правата на
снропеиските потребителя и ттодкоттава идеита за равнопоставеност на всички
граждани на Ес. смятаме че българите имат не по-лош вкус от този па
остапшпитс потребители в Европа.
Изправени сме пред затшахата от ..Европа на два стандарта като добавка
към вече съптествуващнтв ..Европа на две скорости".

макар

в стриктния смисъл на думата съставките е по-ниско качество да
не ев доказана по-преднн (въпреки че има различни тнтеттит в тази посока),

подобна ттрактика кара потребителите от Източна ьвропа да се чувстват
потребители “второ качество": което е обидно и накърнлва доверието им в
Общия енроттеиски ттвтар.
смятаме. че е изпъп съмнение итвотпп. че тази порочна практика не може
да бъде толерирана ттонече и Іхыкросът може намери своето решение тта
европейско ниво. за нне като европеиски трнякдатти и граждани на Република
България лнее е особено важно да отбележи. че има обрат н тточннията на
институциите па пс по тази тема. и че Епропеиската комисия вече оттредели
наличието ни двоини стандарт-и като неприемливв и диекриминацттонна
практики в рамките на общия европеиски пазар.
Подаване настоящата петиция. за да информираме Комисията по
ттетидиите 3:1 нарушение на правата на бъпгнрскитс граждани. които са жертви
на пискриминапионна и нсприемлива практика. при които хранителни продукти
и ттапигки от едни и същи марки (при еднакви наименования) имат различни
съставки. Това прави храните, разпространявани в Бъчгарих. храни е пњписко
качество от тези. разпространявани в лържапиге от западна Европа - като
Германия и Австрия например.

Уважаеми членове н: Кпмисинп за пеїишш.
Във връзка с всички тореичнттиено ттастоявамс въпросът тн двпйния
стандарт при храптс да бъде разгледан и отнесен на вниманието на комисията
по пстшшите. които да се ттроичнеее, както и ла биде представен ва вниманието
на паропсискття парламент за вземане на становище.

наред с тона. но ттовоп на отправеното оплакване предлагаме да овде
обсъден въпросът ва създаване на ново таконодатслство на европейско ниво

(или внасяне на ттромени в ттаетояшото законодателство). което ша забрани
ршпроетрвняваттсто на продукти от едни и същи марки под едно и също
ІІаимснование с разлики и сьс-инките н рамките на общия пазар на ЕС. Убсдени
сме, че такова законодателство ще оситури :линии сшщарти, така че Іюлобни
лоши практики да не ттоавттллввт па бъдат накърнетти правата на пвтреаитетите в

рамките на гс.

Не на последно място. ттреллигаме да овце пбмислен въттрвеът о
осъшестввттаттетр на контрол върху прилагането на евентуално законодателство
на европейско пиво. практиката ттвкитла, -те националните контролни органи не
могат да оеитурлт достатъчно ефективен кшпрол. Ефект от установяването на
единни стандарти за качествата на хряпип: и напитките в равнище на вс ще
бъде значително поесњтен ако бъде предвиден цептрализиран кшггрол на
европейско ниво или контрол от сдрннн ттв мрежа от орт-ктти в държавите-членки.

Прњтпжения
1.

доклад нд Българската Атенцил та бетопаоноот на храните;

2, Обща Адшиция срещу двойния с-таттдарт на храниге, подписана от

участниците в публичен форум. ортанитиран от националния
омбудсман:
Хронология вн проблема е двоинил стандарт при храните в Бълтарил;
4. Презенгация е информация зя ратликите н съставките на храни и
напипси от едни и същи марки, рааттроогранллани в вълтарил, Аистрия

игсрманил.

г-жа мАя МАНОЛОВАт

Іражпанин на Република вълтарит

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА т гражданин на Република Бът ария

г-н камин ЦОНЕВ е гражданин на Република Бълария
Г-'ЖА

кукушЕвА - председател па ус
мм-имм
браншани
нацивнаптщ
сътот нв хлсоарите и елвдкврите

щ,

на

ГтН ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕН
лекарски сыоз

Прелссдатшх на Българския

г-н ГЕОРГИ БОГДАІІОВ е
националната

итттълнвтолстт директор

„рени аа децата

ттв

Г-ЖА ЯІ-ІА вАнгІ-ІЈЮВА е председател па Национално

представиш но на студентските сычсги:

Г-ЖА НАДЯ
.

шмзши е траиотднив ттв Република България

Атрее за кореспонлипиия. Бьлгарищпиї София. ул
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