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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0033/2009, внесена от Klaus Landahl, с германско гражданство, 
относно произхода и мястото, от което са пристигнали хранителните 
продукти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае да бъдат въведени задължителни правила за указването 
на произхода и мястото, от което идват хранителните продукти, като изразява 
загриженост от факта, че на опаковките на храните често няма никаква информация 
относно това, откъде са пристигнали съставките. Например, не се предоставя 
информация относно мястото, откъдето са пристигнали плодовете, използвани за 
приготвяне на консерви, както и/или за мястото, където са произведени. Често се указва 
единствено името и адреса на търговеца на едро, въпреки че за консуматорите може да 
е важно да разполагат с информация за произхода. Освен това вносителят възразява и 
срещу факта, че предупредителните надписи върху опаковките често не са изписани на 
езика (в конкретния случай — немски език), който е официален за държавата, в която 
се продава и консумира продуктът.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

"Комисията разглежда етикетирането за произход предимно като инструмент за 
информиране на потребителя, особено за характеристиките и според случая за 
различните нива на качество на храните. Етикетирането за произход не е инструмент, 
който да допринася за безопасността на храните, тъй като всички храни и фуражи, 
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които се предлагат законно на пазара в Европейския съюз, трябва да бъдат безопасни, 
независимо от това откъде идват.

Съгласно действащото общностно законодателство, информация за произход или място 
на отглеждане се изисква да бъде посочена на етикета: 
 в случаи, когато потребителите могат да бъдат заблудени относно истинския 

произход или мястото, от което идва храната (Директива 2000/13/EО)1 и
 при прилагане на специфични правила, като тези за виното, зехтина, плодовете и 

зеленчуците, меда, телешкото и говеждото месо, яйцата, вносното пилешко месо и 
рибата.

Освен това допълнителна информация относно произхода или мястото, от което идва 
дадена храна, може да бъде предоставена доброволно. В случай на доброволно 
предоставяне на информация за произхода важно е подобно посочване да е в 
съответствие с определени правила, за да се предотврати всякакво възможно объркване 
относно истинския произход или мястото, от което идват храните, и да се избегне 
заблуждаване на потребителите.

Комисията силно желае да подобри законодателството относно етикетирането на 
храните с оглед на това по-добре да информира потребителите относно 
характеристиките и качествата на храните, включително тяхното съдържание на 
хранителни вещества.

По-конкретно въпросът за етикетирането за произход е разгледан в контекста на 
предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
предоставянето на информация за храните на потребителите2 с оглед на това етикетите 
на храните да станат по-ясни и по-приложими към потребностите на потребителите в 
ЕС. Консултациите, които доведоха до новото предложение, не показаха достатъчна 
подкрепа за въвеждане на задължително етикетиране за произход в целия ЕС за всички 
храни. Те показаха, че желанията на потребителите за информация относно страната на 
произход се различават в отделните държави-членки и за отделните продукти, което 
предполага диференциран подход съгласно типа храна. Следователно предложението 
поддържа общия принцип на доброволно етикетиране за произход, освен ако 
непосочването на произхода би заблудило потребителя в случаи, когато има ясни 
правила.

Съгласно предложените правила, преработените храни (като например плодовите 
сладка, споменати в петицията) могат да имат етикет, посочващ държавата-членка от 
която идват, стига последната съществена промяна или дейност по преработка да е 
извършена в тази държава-членка. .Този подход е в съответствие с Митническия кодекс 
на Общността. Въпреки това би се изисквало посочване на страната на произход или 
мястото, от което идват основните съставки, когато тези съставки идват от място, 

                                               
1 Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 година 
за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането,
представянето и рекламата на храните, OВ L 109, 6.5.2000 г.
2  COM(2008) 40 окончателен
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различно от това на готовия продукт (например, в случая със сладкото, ако мястото на 
преработка е доброволно посочено, то тогава мястото, където са били набрани 
плодовете, ще трябва да бъде посочено, ако е различно от мястото, където сладкото се 
произвежда). 

Относно специфичния въпрос за поставяне на етикет за място на отглеждане върху 
селскостопанските продукти, на 28 май Комисията одобри съобщение относно 
политиката за качество на селскостопанските продукти1, което разглежда въпроса как 
да се подобри комуникацията относно характеристиките на отглеждането, включително 
метод на производство и място на отглеждане. Това съобщение стъпва на основата на 
Зелената книга на Комисията относно политиката за качество на селскостопанските 
продукти2, в рамките на която бяха проведени консултации със заинтересованите 
страни по тези въпроси в края на 2008 г. и на основата на заключенията на 
конференцията на високо равнище за политиката за качество на селскостопанските 
продукти, в рамките на чешкото председателство, проведена в Прага на 12-13 март 
2009 г.  Отговорите в рамките на Зелената книга показват, че докато потребителите и 
представителите на фермерите подкрепят по-подробно етикетиране за място на 
отглеждане, същества загриженост у преработвателната промишленост и търговците на 
дребно относно разходите и възможността за объркване при подобно етикетиране на 
преработени храни, при които се използват суровини от различни източници. 
Комисията потвърждава в съобщението си, че ще разгледа допълнително въпроса за 
етикетиране за място на отглеждане в рамките на търговските стандарти за 
селскостопански продукти, като вземе предвид спецификата на някои сектори, особено 
по отношение на преработените селскостопански продукти."

                                               
1  COM(2009) 234, 28.5.2009 г.
2 Зелена книга относно качеството на селскостопанските продукти: продуктови стандарти, изисквания 
към селскостопанското производство и схеми за качество (COM(2008)641 окончателен)


