ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
ФОРУМ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ
“ДВОЙНИЯТ СТАНДАРТ ПРИ ХРАНИТЕ В ЕС – ДА СЛОЖИМ
ПРОБЛЕМА НА МАСАТА“
30 април 2018 г.
След проведения в София Форум на високо равнище “Двойните
стандарти при храните в ЕС: да сложим проблема на масата”,
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и
Европейската комисия:
като отчитат водещата роля на ЕС за предприемането на политики в
различни области, значими за държавите-членки;
като приемат, че равнопоставеността и еднаквото третиране на
потребителите е водещ принцип в рамките на ЕС, и че в ЕС не трябва
да има „втора класа“ поребители;
като напомнят, че всички потребители, независимо в коя държава
членка на ЕС се намират, са граждани на ЕС и заслужават еднакво
отношение;
като приемат, че заблуждаването на потребителите по отношение на
състава или характеристиките на хранителните продукти е незаконна
търговска практика;
Приемат следните заключения:
• присъединяваме се към посланието на Председателя на ЕК ЖанКлод Юнкер, че “В ЕС не може да има граждани втора класа”;
• категорично подкрепяме пакета New Deal for Consumers (Нова
сделка за потребителите), предложен от Европейската комисия и
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представен от г-жа Вера Юрова, еврокомисар по правосъдие,
потребители и равенство на половете, като навременна и адекватна
мярка за защита правата на потребителите в ЕС;
Призоваваме Съвета и Европейския парламент бързо да приемат
законодателните предложения в пакета New Deal for Consumers
(Нова сделка за потребителите), като същевременно запазят
стремежите си да осигурят справедливо и равно третиране на
потребителите;
подкрепяме решимостта на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и
еврокомисаря Вера Юрова да прекратят измамните маркетингови
практики, свързани с въпроса за "двойните стандарти при
хранителните продукти";
настояваме за силна европейска подкрепа от националните
компетентни органи отговарящи за храните и потребителите, по
отношение на осъществяването на контрол над маркетингови
практики, свързани с хранителни продукти, с цел предотвратяване на
измамни практики, относно въпроса за „двойни стандарти“;
Настояваме Съвместния изследователски център на Комисията да
усъвършенства своя подход за хармонизирано сравнително
провеждане на тестове и да координира тестовете в целия ЕС;
Освен това призоваваме всички държави-членки и съответните
заинтересовани страни от сектора активно да си сътрудничат в този
паневропейски процес;
Подчертаваме, че преговорите във връзка със законодателството по
отношение на New Deal for Consumers трябва да признават
съществуването и значението на "вкусови предпочитания,
обусловени от националните култури", и да изяснят, че целта на
законодателната промяна е да се осигури равно третиране на
потребителите, като същевременно се запази хранителното
разнообразие, което е една от най-големите културни ценности на
Съюза.
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