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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0367/2013, внесена от M.S., с нидерландско гражданство, относно 
използването на модела на „светофара“ за етикетиране на храни

1. Резюме на петицията

Вносителката би искала да бъде по-ясно информирана за съдържанието на 
хранителните продукти. Тя предлага етикетите на храните да съдържат по-ясно 
обозначение например за нивата на захар, мазнини или видове хранителни вещества, 
съдържащи се в продукта, на основата на модела на „светофара“. Тя разбира, че 
лобистите, представляващи хранително-вкусовите предприятия, са оспорили сериозно 
последното подобно предложение. Въпреки това тя твърди, че такова етикетиране би 
образовало и би насърчило потребителите към по-здравословен хранителен режим. Тя 
счита също така, че е важно потребителите да са информирани по подобен начин за 
пестицидите, използвани в отглеждането на плодове и зеленчуци, както и за 
антибиотиците, използвани при животните, чието месо се продава.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на 
законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните1 определя хармонизирани правила, уреждащи етикетирането на 
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храните да се предоставя на крайния потребител, и определя, че етикетирането не 
трябва да бъде подвеждащо.

В Директива на Съвета 90/496/ЕИО относно етикетирането за питателност на храните1

се предвиждат правила относно доброволното етикетиране за питателност.

Неотдавна тези директиви бяха преразгледани. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на 
потребителите2 ще отмени и замести Директива 2000/13/ЕО и Директива 90/496/ЕИО, 
считано от 13 декември 2014 г.

Що се отнася до обявяването на хранителните стойности, новото законодателство 
прави това задължително в срок до декември 2016 г. Съзаконодателите са провели 
обсъждания във връзка със системите на „светофара“ за представяне на хранителното 
съдържание. Не беше постигнато мнозинство в подкрепа на тяхното включване в 
Регламента. В рамките на окончателния компромис беше договорено обявяването на 
хранителните стойности да бъде представено в определен формат. Въпреки това 
Регламентът предоставя също така възможност за допълнителни форми на изразяване и 
представяне на информацията за хранителните стойности. Поради това системите като 
тези на „светофара“ могат да бъдат използвани на доброволна основа от стопанските 
субекти от хранително-вкусовата промишленост и да бъдат препоръчани от органите на 
държавите членки, при условие че отговарят на списък с критерии, с цел по-специално 
да се гарантира, че те ще улеснят разбирането от страна на потребителя и няма да 
създадат пречки за свободното движение на стоки.

Регламентът също така изисква от Комисията да представи доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно използването на подобни допълнителни форми на 
изразяване и представяне, тяхното въздействие върху вътрешния пазар и 
целесъобразността за по-нататъшно хармонизиране до 13 декември 2017 г. Комисията 
може да придружи този доклад с предложения за изменение на съответните разпоредби 
на Съюза.

Що се отнася до остатъците от антибиотици в храните от животински произход и 
остатъците от пестициди във или върху храните от растителен и животински произход, 
законодателството на ЕС вече определя храните, съдържащи остатъци над максимално 
допустимите граници на остатъчни вещества, установени с цел безопасност на 
потребителите, за несъответстващи на изискванията и ги отстранява от хранителната 
верига.

Не съществува изискване, нито се предвижда да се въведе изискване за етикетиране на 
използването на пестициди или антибиотици при производството на храни. Въпреки 
това на доброволна основа и ако случаят е такъв, отсъствието на подобно третиране 
може да бъде посочено върху етикета на храните.

Заключение

Въпросът, повдигнат от вносителката на петицията относно допълнителните форми на 
изразяване на обявяването на хранителните стойности, вече е бил разгледан от 
законодателите в рамките на неотдавнашното преразглеждане на законодателството на 
Съюза относно предоставянето на информация за храните на потребителите. Въпреки 
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че в новия регламент не се съдържа изискването за представяне на подобни 
допълнителни форми, като напр. системата на светофара – тя може да бъде използвана 
на доброволна основа, при условие че съответства на определени критерии.

По отношение на използването на пестициди и антибиотици в хранителната верига 
действащото законодателство на ЕС гарантира безопасността на храните. Стопанските 
субекти от хранително-вкусовата промишленост могат също така да информират 
потребителите относно отсъствието на третиране с пестициди или относно 
неизползването на антибиотици, ако случаят е такъв. Понастоящем не се обсъжда 
възможността за въвеждане на задължително етикетиране, сигнализиращо 
използването на тези вещества при производството на храни.


