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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0429/2013, внесена от Фелиситас Хостер, с германско гражданство, 
относно етикетирането на храни

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията счита, че трябва да е задължително да се посочва при 
етикетирането на храните дали вещества от животински произход са били използвани 
при произвеждането на даден продукт (или отделните му съставки), и ако това е така, 
кои животински съставки са били използвани. Вносителката на петицията посочва, че 
много вегетарианци и вегани не ядат никакви животински продукти. Поради това те 
искат да знаят дали храната, която биха могли да консумират, съдържа съставки от 
животински произход или съставки, които самите те са били произведени със съставки 
от животински произход. Те искат да знаят например дали плодовият сок или бирата 
съдържа желатин от животински произход. Понастоящем това не е посочено на 
хранителните опаковки. Много вегетарианци и вегани — както и последователите на 
някои религии — се въздържат от консумацията на определени продукти, тъй като не е 
ясно дали те съдържат съставки от животински произход или остатъци от такива 
съставки. Вносителката на петицията счита, че потребителите имат право да знаят не 
само какви съставки се съдържат в дадена храна, но и как и с използването на какви 
съставки тя е била приготвена. Само по този начин те могат да направят информиран 
избор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.
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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 хармонизирано законодателство, уреждащо 
етикетирането на храните да се предоставя на крайния потребител1, и изисква на 
етикета на опаковките на храните да се поставя списък със съставките. Няма специални 
правила по отношение на информацията относно пригодността на храната за вегани, 
вегетарианци и привърженици на определени религии. Все пак такава информация 
може да се предоставя доброволно, стига това да не заблуждава потребителя.

Неотдавна директивата беше преразгледана. 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, считано от 13 декември 
2014 г.

Новият регламент не установява задължително етикетиране относно пригодността на 
храната за вегетарианци, вегани или привърженици на определени религии, но изисква 
от Комисията да приеме акт за изпълнение относно доброволно предоставяната 
информация относно пригодността на храната за вегетарианци или вегани. Целта на 
посочения акт за изпълнение ще бъде да изясни необходимите изисквания, на които 
храната трябва да отговоря, за да се счита за пригодна за вегани или вегетарианци. 

Регламентът не предвижда краен срок за приемането на горепосочения акт за 
изпълнение. Регламентът налага други задължения за изпълнение на Комисията, за 
които са установени точни срокове. В резултат на това Комисията ще предприеме 
посочените действия като приоритет.

Заключение

Повдигнатото от вносителката на петицията съображение беше обект на обсъждане по 
време на дискусията, довела до приемането на Регламент (ЕС) № 1169/2011. Докато 
съзаконодателите на налагат задължително етикетиране относно пригодността на 
храната за вегетарианци, вегани или привърженици на определени религии, те изискват 
от Комисията да приеме акт за изпълнение относно доброволно предоставяната 
информация относно пригодността на храната за вегетарианци или вегани.

                                               
1 ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
2 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.


