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(проучвателно становище) 

 
_____________ 

 
Докладчик: г-н Carlos TRÍAS PINTO 

_____________ 
 

 
На 20 януари 2010 г. испанското председателство на ЕС реши, в съответствие с член 304 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския 
икономически и социален комитет относно: 
 

„Селскостопанският модел на Общността: качество на производството и 
информиране на потребителите като елементи на конкурентоспособността“ 
(проучвателно становище). 

 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони и околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
25 март 2010 г. 
 
На 462-ата си пленарна сесия, проведена на 28 и 29 април 2010 г. (заседание от 
28 април 2010 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 116 гласа „за“, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се“. 
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* 
 

*            * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК препоръчва да се укрепят политиката за качество и информирането на 

потребителите като ключови фактори за насърчаване на конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова промишленост, както и за подобряване имиджа на 
селското стопанство. За тази цел е необходимо: 

 
− да се насърчава зачитането на свързаните със селскостопанското производство 

социални, екологични и здравни аспекти и аспектите на хуманно отношение към 
животните, като се използват новите средства, основаващи се на информационните 
и комуникационните технологии (ИКТ); 

− да се внесе повече последователност и съгласуваност в съществуващите 
инструменти за акредитация, посредством насоки за изясняване, хармонизиране и 
опростяване; 

− да се укрепят пътищата за диалог между производителите, промишлените 
предприятия, търговците и потребителите, както и да се разработят ефикасни 
стратегии за комуникация, насочена към гражданите. 

 
1.2 По-конкретно ЕИСК предлага прилагането на различни мерки: 
 
1.2.1 Средства 
 

• Включването на ИКТ като средство за комуникация. ИКТ са част от 
ежедневието ни, но все още не се използват в процеса на купуване. С присъствието 
им на местата за продажба като средство за информация ще може да се 
осъществява непрекъснато актуализиране на информацията (селскостопанските 
продукти имат висок стокооборот), потребителят ще може да направи своя избор 
или да ги получава от всяко място. 

 
• Проследяемостта като средство за гарантиране на достоверността на 

посочената информация. Производствената верига включва редица участници, 
отговарящи за различни социално-екологични аспекти, които са част от цялостното 
качество. Проследяемостта ще позволи да се знае не само кои са участниците, но и 
как са боравили с продукта и свързаните с него показатели. 

 
1.2.2 Инструменти 
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• Включване на критерии за цялостно качество в съществуващите доброволни 
схеми, като знака за екомаркировка на ЕС, в случай че обхватът му бъде разширен 
до селскостопанските продукти или в съществуващите стандарти за качество, като 
защитените наименования за произход или защитените географски указания. 

 
• Създаване на нова схема за доброволно сертифициране на социално-

екологичните аспекти, която позволява на потребителя да направи бърза, лесна и 
надеждна оценка на продукта от гледна точка на цялостното качество. 

 
1.2.3 Стратегии 
 

• Популяризиране на европейското качество. ЕИСК предлага да се насърчават 
комуникационни кампании в полза на европейските селскостопански продукти, 
като се подчертават високите им стандарти за качество и разнообразието. 

 
• Насърчаване и интегриране на мерките. Администрацията има възможност да 

използва средствата, с които разполага, за популяризиране на селскостопанските 
продукти, отговарящи на социалните и екологичните стандарти: обществени 
поръчки, диференцирано данъчно облагане, информационни кампании и стимули 
за производство. 
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2. Въведение 
 
2.1 Ден след ден нашето общество става все по-чувствително спрямо големите социални и 

екологични предизвикателства в резултат на осъзнаването на последиците от 
изменението на климата, постепенното изчерпване на природните ресурси и все по-
неравномерното разпределение на богатството. 

 
2.2 Колкото и да е парадоксално, това постепенно осъзнаване рядко е подкрепено от 

покупателни решения (действия, известни като съзнателно и отговорно потребление), 
което за съжаление показва нарастващата разлика между теоретичната позиция на 
потребителя1 и ежедневните му навици. 

 
2.3 Но не можем да не отчетем факта, че в периоди на голяма икономическа несигурност 

става много сложно в традиционното уравнение цена-продукт2 непрекъснато да бъдат 
въвеждани променливи като социалното и екологичното въздействие, особено ако това 
се отразява на цената, която заплаща потребителят. Не можем обаче и да пренебрегнем 
факта, че социално-икономическата криза съвпадна по време с екологичната криза и че 
двете не могат да бъдат разглеждани поотделно. С други думи, както посочва 
Жак Делор, „кризата на ценностите се крие в това, че живеем в свят, в който всичко 
може да се купи“. Ето защо нашите ценности би следвало да се преразгледат. 

 
2.4 За щастие в ЕС разполагаме със система за производство на селскостопански 

хранителни продукти, основана на изискването за високи здравни, екологични и 
социални стандарти и стандарти за хуманно отношение към животните, която можем 
да определим като система за цялостно качество и която несъмнено ни дава добавена 
стойност по отношение на останалата част от света, но включва и рискове по 
отношение на конкуренцията. 

 
2.5 Много от аспектите, които формират цялостното качество, са включени в 

законодателството или са част от практиката на европейската хранително-вкусова 
промишленост и следователно вече се спазват при продуктите и от страна на 
производителите. За съжаление случаят с много от продуктите, внасяни от трети 
страни не е такъв. Тази разлика води до по-голямо разграничение между цените на 
селскостопанските продукти от Европейския съюз и от трети страни, което води до 
загуба на конкурентоспособност на първите. 

 

                                                      
1 

 Според проучване на Евробарометър, публикувано през юли 2009 г., четирима от всеки петима европейци посочват, че 
съзнават въздействието на продуктите, които купуват, върху околната среда, като повечето от тях подкрепят 
прилагането на мерки за подобряване на екологичните показатели на продуктите. 

2 
 Решението за закупуване се обуславя и от характерни за продукта елементи: външен вид, престиж, хранителни свойства 

и др., както и от самите потребители: с колко време разполагат, близост и др. 
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2.6 В крайна сметка този стремеж към качество, плод на изконни традиции и усилен труд 
за постигане на отлични резултати, трябва да се превърне от конкурентна заплаха, 
каквато е в момента, в по-голяма възможност за развитие – и затова трябва да се 
обмислят нови стратегии, които изтъкват отличителните характеристики на нашия 
производствен модел и подтикват потребителя да отдава предпочитание на 
европейските продукти, като поставят особено силно ударение върху политиката за 
комуникация с потребителите и използват за тази цел много различни средства, по-
специално възможностите на информационните и комуникационните технологии 
(ИКТ) за изграждане на мощни инструменти за обучение и информиране на 
потребителите3. 

 
2.7 Успоредно с това, трябва да се обмисли необходимата техническа и икономическа 

подкрепа, за да продължи постигането на напредък по многофункционалния 
селскостопански модел, като се осигури жизнеспособността на европейските 
земеделски стопанства със справедливи цени за производителите и се запазят стабилни 
и качествени работни места – въпрос от първостепенно значение за устойчивостта на 
модела. 

 
2.8 ЕИСК също така подчертава, че повишаването на конкурентоспособността чрез 

политики за качество на селскостопанските продукти и информиране на потребителите 
трябва да бъде съпътствано от мерки за възстановяване на равновесието във веригата за 
стойност на селскостопанските хранителни продукти, която в момента е подложена на 
множество ценови изкривявания поради злоупотреби с господстващо положение от 
страна на някои оператори4. 

 
3. Потребители, качество и социално-екологични аспекти 
 
3.1 ЕИСК нееднократно по различни поводи е заявявал своята ангажираност по отношение 

на устойчивото развитие като начин за постигане на екологично, икономическо и 
социално развитие в Европейския съюз. Този ангажимент може да укрепи 
съществуващия модел на Общността за селскостопанско производство, като се 
преразгледа настоящата концепция за качество, в която като цяло имат превес 
традиционните аспекти на продукта, свързани с качеството (вкус, външен вид, размер и 
др.), и като бъде насочена към критериите, свързани с неговата производствена среда, 
като социални, екологични и здравни аспекти, както и аспекти, свързани с 
безопасността и хуманното отношение към животните. Ще наречем това „цялостно 
качество“, основаващо се на новите показатели за отлични резултати. 
 

                                                      
3 

 В широкия смисъл на думата, т.е. обхващащ потенциалните потребители: трябва да се насочат мерки и към учениците в 
училищата, така че и те да бъдат включени в ползването на образователни средства за потребителите. 

4  Съобщение COM(2009) 591 „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“. 
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3.1.1 Предлага се като пример, който не е нито изчерпателен, нито ограничителен, да бъдат 
разгледани различни критерии или показатели5: 
 
Въздействие върху околната среда: 
• вид напояване; 
• енергийно потребление, свързано с продукта; 
• разстояние от мястото на производство; 
• вид опаковка; 
• управление на отпадъците. 

 
Социални фактори: 
• спазване на законодателството на страната на произход; 
• съотношение между продажната цена на дребно и цената на изкупуване от 

производителя; 
• вид трудов договор (безсрочен/срочен); 
• наемане на работа на хора с увреждания; 
• равенство между мъжете и жените. 

 
Хуманно отношение към животните: 
• начин на отглеждане и вид място на отглеждане; 
• вид хранене; 
• система за превоз; 
• метод на умъртвяване. 

 
3.2 Именно в тази нова рамка за цялостно качество европейските продукти ще могат да се 

отличават от тези на останалите страни производителки, като се има предвид, че 
понастоящем европейските продукти вече изпълняват много от споменатите аспекти, 
поради съществуването на разпоредби на европейско равнище и в самите държави-
членки, които са много по-стриктни от тези на останалите страни производителки. 
Проблемът се корени в това, че повечето от регламентираните аспекти са непознати за 
потребителя, което означава, че те не се отчитат при вземането на решение за покупка, 
особено ако потребителят има известни съмнения относно верността на посочената 
информация. Следователно ще бъде необходимо потребителят да се образова и 
информира, за да се насърчи търсенето на продукти с най-добри характеристики. 

 

                                                      
5 

 Те са представени само като пример, илюстриращ различните видове показатели за различните аспекти на цялостното 
качество. В зависимост от вида на продукта и степента му на обработка ще трябва да бъдат определени конкретни 
показатели. 
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3.3 Безопасността на храните не е спомената, тъй като не става дума просто за критерий за 
отлични резултати, а напротив – за изключително важен фактор за гарантиране на 
правото на здраве на европейските граждани. ЕИСК изразява още веднъж 
безпокойството си във връзка с прекалената толерантност, с която продължава да се 
разрешава вносът на храни без пълна проследяемост (поради колебливото тълкуване на 
законодателството в областта на храните от страна на Комисията и държавите-членки), 
или третирани със синтетични продукти, забранени в ЕС. Пускането им на пазара 
представлява измама на потребителите и нелоялна конкуренция спрямо европейските 
производители. 

 
4. Проследяемостта като средство за информация за качеството 
 
4.1 Понастоящем в световен план се реализират различни инициативи6 за проследяване на 

продукта през целия му жизнен цикъл. Някои от тях са със задължителен характер 
(например тези за телешкото месо в ЕС), а други – на доброволни начала (различни 
вериги за разпространение или инициативи, свързани с въглеродния отпечатък). 

 
4.2 ЕИСК посочва едно ново приложение на този инструмент, чието използване по 

принцип е доброволно, в областта на качеството, чрез включване на различни 
социално-екологични аспекти или показатели, свързани с продукта, с цел улесняване 
на потребителя при четене на информация за него. По този начин се предлага този 
мощен и надежден инструмент, заедно с произтичащите от него сертифициране и 
проверки, да служи на потребителя за съзнателно вземане на решения за покупка с 
гаранция за точни и реални данни. 

 
4.3 Ще бъде необходимо да се създадат нужните механизми за популяризиране на 

свързаните с процеса показатели – от стандартната информация на етикетите, било то 
от типа скала за оценка (като етикета за енергийна ефективност), лого (екомаркировка, 
наименование за произход) или твърдение (продукт, който може да се рециклира), до 
използването на ИКТ. 

 
5. Потенциални възможности на информационните и комуникационните технологии 

за информиране на потребители за качеството на селскостопанските продукти 
 
5.1 Досега за потребителя основният източник на информация за продукта беше етикетът. 

Макар и да се отчита ключовата роля на етикета за прозрачността на информацията, все 
повече стават доброволните или задължителните указания, които се появяват в това 
ограничено пространство, което може да затрудни четивността и разбирането на 
посланията, не само поради тяхното натрупване, но и поради сложността на някои от 
тях (типичен пример за това е кодът на яйцата, на който са отпечатани начинът на 
отглеждане, страната на произход и отличителният номер на производителя). 

                                                      
6 

 www.tracefood.org или www.foodtraceability.eu. 
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5.2 Освен това селскостопанските продукти се отличават с важна характеристика - 

високият им оборот в местата за продажба, който се дължи както на сезонния характер 
на продуктите, така и на възможната смяна на доставчиците през годината или дори по 
време на определена кампания. 

 
5.3 От друга страна, много граждани вече са запознати с информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ), които са претърпели силно развитие не само по 
отношение на способността им за представяне и съхранение на информацията 
(например QR кодове7), но и по отношение на намаляването на цената им. От гледна 
точка на информацията за потребителите, трябва да се помисли както за използването 
на съществуващите устройства за лична употреба (например мобилни телефони), така и 
за съзнателната употреба на устройства, разположени в местата за продажба (сензорни 
екрани с течнокристален дисплей), и използването на интернет в етапа преди и след 
покупката. 

 
5.4 Страни като Италия вече използват тези технологии, за да подобрят системите за 

информиране на потребителя и за акредитация за качеството на продуктите: 
 

• Пазарите на инициативата „campagna amica“ показват как в ценовия диапазон 
между производителя и потребителя остават широки маржове, които могат да се 
използват да гарантират на домакинствата покупки на достъпна цена и да осигурят 
печалба на селскостопанските производители. 

• „Tac salva mozzarella“ е първата система за анализ, благодарение на която е 
възможно да се разбере дали дадена моцарела действително е произведена с прясно 
мляко или пък за направата � е използвана стара, замразена или охладена 
суроватка. Новата технология е конкретен инструмент за защита на земеделските 
стопани и потребителите срещу измами, свързани с хранителни продукти. 

 
5.5 Въз основа на тези фактори ЕИСК предлага да се разгледат потенциалните 

възможности на ИКТ за подобряване на информацията за потребителите, по-специално 
онези, които могат да бъдат полезни при покупката, като се има предвид, че 
потребителят най-често взема решение за покупка на мястото на продажба. 

 

                                                      
7 

 Кодът QR (Quick Reference) е „баркод“ или матрична графика, съхраняваща данни, които могат да бъдат прочетени чрез 
мобилно устройство с камера или уебкамера. 
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6. Етикетирането и новите показатели за отлични резултати 
 
6.1 Разширяване на обхвата на екомаркировката на ЕС (Европейско цвете) за 

хранителни продукти 
 
6.1.1 Европейската маркировка е отличителен знак за екологично качество. Изходната точка 

за определяне на критерии за екологично качество, на които трябва да отговаря дадена 
стока или услуга с екомаркировка на ЕС, се основава на анализа на жизнения цикъл, 
така че да се гарантира, че продуктът отговаря на определени изисквания, свързани с 
околната среда, по време на целия си експлоатационен период. 

 
6.1.2 След като бъде извършено предвиденото от Комисията проучване8 

(преди 31 декември 2011 г.), ЕИСК ще изложи своята позиция по темата, като обърне 
внимание върху два важни аспекта: 

 
• включването на нов знак във вече доста наситените с информация етикети на 

хранителните продукти; 
 

• възможното концептуално объркване с етикета за биологични продукти 
(Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти). 

 
6.1.3 Сред положителните аспекти е фактът, че потребителят вече може да е запознат със 

символа благодарение на използването му в други продукти, както и наличието на по-
широки критерии от включените в биологичното производство. 

 
6.1.4 ЕИСК предлага на Комисията в обхвата на предстоящото проучване да бъде 

анализирана възможността в областта на хранителните продукти да бъдат включени 
социално-икономически критерии (като хуманно отношение към животните, равни 
възможности и др.), като пилотен проект за цялата схема, без да се излиза от рамката, 
определена с Регламент (ЕО) № 1980/2000 относно екомаркировката. 

 

                                                      
8 

 Както е посочено в член 6 от проекта за предложение за преразглеждане на регламента относно екомаркировката на ЕС 
(Законодателно предложение на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно Схема на Общността за екомаркировка (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 
– 2008/0152(COD). 
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6.2 Включване на екологични и социални критерии в различните стандарти за 
качество, които съществуват към настоящия момент 

 
6.2.1 Както е известно и както ЕИСК неколкократно е посочвал, съществуват множество 

системи за качество на селскостопанските продукти на ЕС и много различни частни 
схеми за етикетиране и сертифициране, които се отличават със следните общи цели: 

 

• гарантиране на безопасността и качеството на продуктите за крайния потребител; 
• внасяне на по-голяма добавена стойност към продуктите с цел повишаване на 

конкурентоспособността на различните оператори на пазара (производители, 
преработватели и търговци). 

 
6.2.2 Като се има предвид голямото многообразие на обществени или частни референтни 

схеми, които съществуват понастоящем в сферата на действие на Европейския съюз, 
посочените цели губят много от силата си и могат да имат обратен резултат на 
търсения, което да доведе до: 

 
• объркване у потребителя поради непознаване на различните системи; 
• недоверие на потребителите в маркировките или сертификатите; 
• създаване на конфликт между производителите, които ползват система за 

сертифициране или маркировка и онези, които не ползват. Може дори да се стигне 
до конфликти между производители, ползващи различни системи за сертифициране 
или маркировка; 

• липса на защита на местните сертифицирани продукти (на европейско равнище) 
спрямо трети страни. 

 
6.2.3 В този смисъл би било полезно ЕС да насърчи действия за опростяване и намаляване на 

броя на системите за качество на селскостопанските продукти на ЕС. 
 
6.2.4 Във връзка с това уеднаквяване на системите или критериите, ЕИСК предлага 

Комисията да насърчи включването на екологични и социални критерии в 
съществуващите официални схеми за сертифициране (или да внесе промени в тях): 
маркировката за екологично селско стопанство, защитените наименования за произход 
(ЗНП), защитените географски указания (ЗГУ), храната с традиционно специфичен 
характер (ХТСХ) и т.н., като ги включи като минимални изисквания, които трябва да 
бъдат изпълнени. 

 
6.2.5 В някои случаи следва да се предвиди включването на тези показатели за отлични 

резултати в стандартите за търговия, особено в онези, които ги отразяват до известна 
степен (като възможните незадължителни запазени термини „планински“ продукти или 
продукти „с ниски въглеродни емисии“9). 
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 Съобщение COM(2009) 234 относно политиката за качество на селскостопанските продукти. 
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6.2.6 По отношение на частните схеми за сертифициране би било целесъобразно ЕС да 

определи минимални изисквания за всички стандарти, които да включват и екологични 
и социални показатели, и да насърчава хармонизирането и уеднаквяването на 
различните видове сертифициране: като пример може да бъде приведен стандартът 
COSMOS (http://www.cosmos-standard.org), който обединява различни европейски 
органи за сертифициране, за да създаде единен референтен модел за сертифициране на 
природни и екологични козметични продукти, като се опира на някои прости правила, 
изхождайки от принципа за превенция и сигурност на всички нива на производство – 
от добиването на суровините до крайния продукт. Това сертифициране ще може да 
бъде въведено от април 2010 г. 

 
6.3 Създаване на нова доброволна схема за сертифициране за социалните и 

екологичните аспекти 
 
6.3.1 Става дума за насърчаване на нова схема за сертифициране на отлични резултати, в 

която се отчитат социалните и екологичните аспекти, като се гарантира минимално 
въздействие върху околната среда на селскостопанските продукти в целия им жизнен 
цикъл при спазване на социалните изисквания, като принципите на равенство, 
справедливото заплащане или равновесието във веригата за стойност. 

 
6.3.2 Тази схема следва да включва нова информация на етикетите, но и да разграничава 

онези продукти (и/или производители), които имат образцово социално и екологично 
поведение, от останалите. Създаването на подобни системи понастоящем се проучва от 
различни обществени и частни организации. 

 
6.3.3 При разработването на нова схема ще трябва да бъдат изпълнени изискванията, 

установени с поредица от стандарти ISO 1402X, които включват по-специално: 
точност, проверяемост, целесъобразност и достоверност. В етапа на създаване ще 
трябва да се разгледат различните ръководни принципи на схемата като: 

 
• дали трябва да бъде насочена към качеството (лого или друга система за оценка) 

или количеството (съотношение показатели/стойности); 
• дали може да бъде предмет на самостоятелно деклариране или трябва да има 

процес на сертифициране; 
• дали показателите да подлежат на задължително спазване (ДА/НЕ), на оценка с 

точкова система или да бъдат смесени; 
• как да се осигури прозрачността на системата. 
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7. Популяризиране на европейските продукти (европейско качество) 
 
7.1 Макар че Комитетът вече изложи вижданията си по използването на марката 

„Изисквания на ЕС“ (NAT 41310), е необходимо да се насърчат ценностите на 
качеството (обхващащо и аспектите, свързани с околната среда) на европейските 
селскостопански продукти, за да се подобри позицията им спрямо производителите от 
трети страни. 

 
7.2 ЕИСК иска от Комисията да насърчава специални комуникационни средства и 

инструменти за сектора на селскостопанските хранителни продукти, като изтъква 
ценностите на качеството на европейските продукти, на основата на консенсус със 
заинтересованите страни. В този контекст и въпреки разликите, в други сектори вече са 
налице елементи на идентифициране, които помагат на потребителя да идентифицира 
качествени продукти, като маркировката за енергийна ефективност (маркировка и 
класифициране на продуктите в зависимост от енергийната им ефективност, което 
определено накара производителите да се преориентират към по-ефективни продукти) 
или маркировката  (спазване на стандарти за сигурност за продажбата на продукт в 
Европа, което задължава вносители от трети страни да спазват европейските 
стандарти). 

 
7.3 Необходимо е също така да се постигне напредък в информацията за качеството (преди 

всичко за спазване на задължителните изисквания) чрез информационни кампании, 
като се използват „мото“ или лозунг, подчертаващи някои от основните характеристики 
на качествата на продукта. Тези кампании могат да бъдат от общ (например кампания 
за био/екопродукти) или специален характер за даден продукт или група продукти. 

 
8. Към интеграция на мерките (Интегрирана продуктова политика) 
 
8.1 В Зелената книга от 7 февруари 2001 г. относно интегрираната продуктова политика се 

говори за включване на мерки за популяризиране на продуктите, щадящи околната 
среда, като се използват всички средства, с които разполага администрацията, от 
покупката до информацията, включително диференцираното данъчно облагане. 
В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „План за действие 
за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика“ се 
разглежда още веднъж същата тема, но със специален акцент върху индустриалните 
продукти, без да се споменават конкретно тези от селскостопански произход. 
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 ОВ С 218 от 11.9.2009 г. 
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8.2 Наред с други аспекти, следва да се развият потенциалните възможности, които 
предлагат обществените поръчки (понастоящем насочени единствено към въпроси, 
свързани с екологичното селско стопанство или интегрираното селско стопанство и 
хуманното отношение към животните), стимулите за отговорно производство 
(със субсидии за продукти, отговарящи на социални и екологични критерии) или 
информацията за потребителя. По този въпрос е много важно да се изтъкне 
необходимостта да бъдат включени показателите за отлични резултати като еталон за 
качествен продукт. Понастоящем голяма част от потребителите продължават да 
свързват концепцията за качество с продукти, които са добре познати или имат други 
отличителни черти, присъщи за продукта. Съществуват и потребители, които 
възприемат продуктите на биологичното селскостопанско производство като отличен 
продукт в социално и екологично отношение, което не във всички случаи е вярно. 

 
8.3 Единствено при взаимодействие на тези елементи, в които се съчетават предлагането и 

търсенето, ще може да се сложи край на разминаването между етичните позиции и 
действителното поведение, както при потребителите, така и при производителите и 
търговците. 

 
8.4 Накрая, ЕИСК предлага да се изготви оценка на въздействието върху общностния 

селскостопански модел, за да се установят предимствата и недостатъците от 
въвеждането на предложените мерки. 

 
Брюксел, 28 април 2010 г. 
 

 
* 
 

*        * 
 
 


