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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1598/2012, внесена от S. M., с германско гражданство, относно 
етикетирането на храните

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията предлага, в допълнение към информацията, която вече се 
изисква да съдържат, етикетите на храните да бъдат обозначени с цветен код, въз 
основа на системата за светофарите. Зеленото би означавало, че храната е 
здравословна, жълтото — че е по-малко здравословна, а червеното — че е 
нездравословна. Този код следва да се поставя върху опаковката по видим и незаличим 
начин. Вносителят на петицията също така твърди, че етикетите на храните следва да 
съдържат информация на Брайловата азбука, за да могат да се четат от незрящи 
потребители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22.05.13 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28.08.13 г.

Наблюдения на Комисията 

Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на 
законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните определя хармонизирани правила, които уреждат етикетирането 
на храните, предназначени да се доставят като такива до крайния потребител. Това 
изисква, наред с другото, наименованието на продукта, минималния срок на годност 
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или датата, до която продуктът може да бъде използван, съставките и отбелязването на 
алергени върху етикета.

Директива 2000/13/ЕО наскоро е била преразгледана. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на 
потребителите ще отмени и замести Директива 2000/13/ЕО, считано от 13 декември 
2014 г.1

По време на дискусията преди приемането на новия регламент беше обсъждано 
изменение на Европейския парламент, с което се иска представяне на задължителната 
информация в брайлов формат, но по него не бе гласувано.
Новият регламент предвижда минимален размер на шрифта за задължителната 
информация за храните с цел да се повиши четливостта на етикетите на храните и да се 
подобри положението на късогледите или възрастните потребители, които 
представляват все по-голяма част от населението. 

Комисията е подкрепила някои изследователски дейности в миналото относно 
използването на баркодове в комбинация с помощни изделия, които да правят 
информацията за продукта лесно достъпна за хората с увредено зрение, които биха 
могли да вдъхновят предприемането на иновационните решения на пазара.

Европейският съюз и неговите държави членки се подписали и ратифицирали 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания2, с изключение на три държави 
членки, които все още са в процес на приключване на процеса на ратифициране. В член 
9 от Конвенцията се предвижда, че държавите, които са страни по конвенцията, 
предприемат подходящи мерки за "осигуряване съобразяването с всички изисквания за 
достъпност за хора с увреждания от страна на всякакви частни заведения и услуги, 
отворени за, или предоставяни на, широката публика", и насърчаване прилагането на 
други подходящи форми на помощ и подкрепа за хора с увреждания, с оглед 
улесняване достъпа им до информация".  Правото на информация в достъпна форма се 
подчертава допълнително в член 21 от тази конвенция.   Комисията работи с държавите 
членки за прилагане на Конвенцията на ООН и за да се откликне на нуждите на хората 
с увреждания.  

Що се отнася до обявяване на хранителните стойности, новото законодателство прави 
това задължително в срок до декември 2016 г.  Беше обсъдено от законодателите 
въвеждането на "светофари", които да онагледяват хранителното съдържание. Беше 
установено, че мнозинството не подкрепя тяхното включване в регламента. В 
окончателния компромис беше постигнато съгласие, че обявяването на хранителните 
стойности ще бъде представяно в определен формат. Регламентът обаче допуска също 
така допълнителни форми на изразяване и представяне на хранителна информация. 
Системите, като например светофарите, следователно могат да се използват 
доброволно от операторите от сектора на храните и се препоръчват от компетентните 
органи на държавите членки, при условие че те са в съответствие със списък от 
критерии, за да се гарантира по-специално, че те ще улесняват разбирането на 
потребителя и няма да създават пречки пред свободното движение на стоки.

                                               
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/
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Заключение

Въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, вече е бил разгледан от 
законодателите при последното преразглеждане на законодателството на Съюза 
относно разпоредбите във връзка с информация за потребителите относно храните . 
Беше взето решение да не се изисква задължителното представяне на информация в 
брайлов формат, но подобряването на четливостта — благодарение на задължителен 
минимален размер на шрифта — вече е първа стъпка към улесняването на достъпа до 
тази информация. 
Що се отнася до обявяването на хранителните стойности, въпреки че в новия регламент 
не се съдържа изискването за представяне на система на светофар, тя може да бъде 
използвана на доброволна основа, при условие че съответства на определени критерии.  


