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безопасност на храните

Тази година единният европейски пазар чества 
своята 25-годишнина, което ни дава възможност да се 
възползваме от това честване, за да акцентираме върху 
всички неща, които приемаме за даденост. Радваме се да 
отбележим тази годишнина като цялостно постижение 
на една история за успех. Като най-голям производствен 
отрасъл в Европа, хранително-вкусовата промишленост 
се възползва от единния пазар, който позволи свободното 
движение на продуктите на едно непознато дотогава ниво. 
Улесняването на иновациите, изграждането на правилната 
регулаторна среда, установяването на стандартите, които 
правят европейските храни и напитки най-безопасните 
в света, са основни етапи, с които можем да се гордеем. 
Очаквам следващите 25 години с надеждата, че при тях 
ще можем да заздравим тази солидна основа в полза на 
всички нас.
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Източник: Евростат

Почти ¾ от хранителните продукти и напитки в ЕС, изнасяни от 
държавите-членки, са предназначени за единния пазар.

Износът в рамките на ЕС съставлява повече от 25% от оборота 
на хранително-вкусовата промишленост.

износ на храни 
и напитки в 
рамките на ЕС

милиарда   

от оборота на хранително-вкусовата 
промишленост е генериран в 
рамките на единния пазар90%

€255

Износ в рамките на ЕС на храни и напитки като дял  
от БВП (%)
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Въздействие на единния пазар върху  
хранително-вкусовата промишленост…

в ЕС

Повече от 
са изразходвани от 
потребителите в ЕС за 
хранителни продукти и напитки

милиарда   
€1,100



Въздействие на единния пазар върху  
хранително-вкусовата промишленост…

в България

износ в 
рамките 
на ЕС

износ 
извън ЕС

милиарда

милиона

от оборота на хранително-вкусовата 
промишленост в България е генериран 
от износа към други държави-членки23%

€1,3
€582

България: Износ в рамките на и извън ЕС на храни  
и напитки (2016 г., милиони)
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Благодарение на единния пазар:

  Наличието на храни и напитки на достъпни цени се е увеличило

  Потребителите имат достъп до по-голям избор и разнообразие от 
храни и напитки, от които могат да се възползват ежедневно

  Производителите на храни и напитки се радват на здравословна 
конкуренция, като предлагат продукти с високо качество в полза на 
потребителите

  Европа има едни от най-добрите постижения в областта на 
безопасността на храните в света, благодарение на стабилната 
регулаторна рамка и всеотдайната ангажираност на европейските 
компании за храни и напитки

Единният пазар представлява шанс да се отговори 
на търсенето на потребителите, като в същото 
време се развива дейността и се осигуряват 
работни места

  Хармонизирането на политиките и процедурите на равнището на ЕС е 
улеснило търговията между компаниите в страните от ЕС

  Взаимното признаване в нехармонизираните области доведе до 
възможността повечето продукти, продавани законно в една държава 
от ЕС, да бъдат продавани в друга, така че националните правила да не 
представляват пречка за търговията

  Компаниите работят в изцяло стабилна регулаторна рамка, което е 
решаващ фактор за инвестиционните решения в ЕС

  Това означава, че компаниите за храни и напитки, особено МСП, 
се ползват с по-голяма защита на правата (географски указания, 
търговски марки на Общността и т.н.)

  Те също се възползваха от намаляване на административните 
формалности, намаляване на бюрокрацията и разходите за 
привеждане в съответствие

  Всичко това създава среда за здравословна конкуренция, 
подобряване на ефективността и повишаване на качеството на 
хранителните продукти и напитките в цяла Европа и позволява на ЕС 
да постига икономии от мащаба, като търгува като блок

Ползи от единния пазар



Хранително-вкусовата промишленост е силно 
регулиран отрасъл и често се възприема 
като пример за големи постижения, но в 
действителност понастоящем отрасълът 
е изправен пред една ясна тенденция към 
ренационализиране на регулаторните мерки, което 
му създава все повече и повече затруднения да се 
възползва напълно от единния пазар.

  Нарастваща тенденция от страна на отделни държави-членки да 
ренационализират политическите мерки, например в областта на 
етикетирането на произхода

  Нехармонизирано прилагане на правото на ЕС от държавите-членки

  Нефункциониращо взаимно признаване в нехармонизираните области 
на политиката

  Въвеждане на различно национално законодателство в 
нехармонизираните области

  Липса на ефективни средства за обжалване и дълги и скъпи съдебни 
дела за нарушения на правата на единния пазар

  Различни оценки на риска от страна на ЕОБХ и националните органи, 
водещи до различни правила

 Нехармонизирани подходи в случай на извънредни ситуации

  Непълен единен цифров пазар

Всичко това може да доведе до:

  Допълнителни разходи и тежести

  Несигурност за операторите и потребителите

  Повече хранителни отпадъци, дължащи се на отстраняването на 
продукти, отговарящи на изискванията в една страна, но не и в друга

Нереализиран потенциал – Какви са 
основните оставащи предизвикателства?



Нека мислим иновативно! Предложение:

Към настоящия момент няма ефективна система за оплаквания, към която компаниите да се 
обърнат, когато единният пазар не функционира, не се прилага или не се признава. В случаите, 
когато съществуващите структури и идеи се окажат недостатъчни или неадекватни, за да 
позволят съществуването на истински ефективен единен пазар, FoodDrinkEurope би искала да 
предложи евентуална нова инициатива:

Създаването на независим орган за правоприлагане – Омбудсман? Агенция? Независим 
орган? – който без политически натиск да разработи инструменти, които да гарантират 
правилното прилагане на регламентите във всички държави-членки; и към който компаниите 
и потребителите биха могли да подават жалби и да обсъждат нарушенията на единния пазар, 
независимо дали става въпрос за свободното движение на хора, услуги, капитали или стоки.

Шест препоръки за политиката

Като най-големият производствен отрасъл в Европа, хранително-вкусовата 
промишленост съчетава в себе си различни профили, истории, подходи, размери, 
продукти и т.н., но, взети заедно, те се нуждаят от реално функциониращ единен 
пазар.

За тази цел европейската хранително-вкусова промишленост призовава за:

I.  Политически ангажимент на високо равнище към единния пазар, който да 
доведе до дългосрочна визия с редовни планове за действие за следващите 
години

II.  Приоритизиране на въпросите за единния пазар на платформа на равнището на 
ЕС, насочена към силна, конкурентоспособна и устойчива верига на доставките

III.  Координация на високо равнище за осигуряване на съответна регулаторна 
рамка за подкрепа на европейската промишленост като цяло

IV.  По-добро функциониране на взаимното признаване в нехармонизираните 
области

V.    По-ефективно функциониране на Информационната система за технически 
регламенти (TRIS) 1, „SOLVIT“ 2, „EU Pilot“ 3 и Програмата за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка (REFIT)4

VI.  Бързо изпълнение на инициативите за единния пазар, които се осъществяват 
към настоящия момент (единен цифров пазар и т.н.)

Как да гарантираме ефективен единен 
пазар за храните и напитките?

1.  TRIS е процедура за уведомяване, въведена с Директива (ЕС) 2015/1535 като инструмент за информация, превенция и диалог в 
областта на техническите регламенти относно продуктите и услугите на информационното общество. Тя помага да се предвиди и 
предотврати създаването на бариери пред търговията, които биха могли да засегнат различните дейности.

2.  „SOLVIT“ е мрежа за медиация, която може да помогне за изплащането на семейни обезщетения, пенсионни права, пребиваване, 
входни визи за роднини на граждани на ЕС извън ЕС, регистрация на автомобили, свидетелства за управление, професионална 
квалификация, възстановяване на ДДС, достъп до пазара на продукти и услуги и при дискриминация.

3.  „EU Pilot“ представлява неофициален диалог между Комисията и съответна държава-членка по въпроси, свързани с потенциално 
неспазване на законодателството на ЕС, преди стартирането на официална процедура за нарушение.

4.  Програмата за пригодност и резултатност на Комисията (REFIT) гарантира, че законодателството на ЕС осигурява резултати за 
гражданите и бизнеса ефективно, ефикасно и с минимални разходи. REFIT има за цел да опрости законодателството на ЕС, да 
премахне ненужните тежести и да адаптира съществуващото законодателство, без да прави компромис с целите на политиката.



Честване на 25 години 
разнообразие от храни  

и напитки, благодарение  
на единния пазар
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