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Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1014/2009, внесена от Matthias Schroetter, с германско
гражданство, относно етикетирането на храни, които съдържат сирене 
или заместители на сирене

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията споменава, че следва да има правила за етикетирането на 
храни, които съдържат заместители на сирене, а не истинско сирене, за да може 
потребителите да са напълно наясно какво купуват.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Петицията

Вносителят на петицията споменава, че следва да има правила за етикетирането на 
храни, които съдържат заместители на сирене, а не истинско сирене, за да може 
потребителите да са напълно наясно какво купуват. По-специално, етикетирането на 
храни, съдържащи заместители на сирене, следва да посочва ясно, че съдържат 
съставки, аналог на сиренето.

Вносителят също така предлага да се предвиди освобождаване от горепосоченото 
правило за традиционен продукт, продаван в Германия и други държави-членки под 
името „cheesecake“заради приликата си с парче сирене.
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Коментари на Комисията относно петицията

Европейският съюз вече е предвидил правила за регулиране на използването на думата 
„сирене“ при етикетирането на храни. Съгласно Директива 2000/13/ЕО за сближаване 
на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните1, търговското наименование на дадена стока е наименованието, 
предвидено в разпоредбите на Съюза, които се прилагат за нея, ако такива съществуват. 
Такъв е и случаят със сиренето. Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща 
организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)2 определя кога даден продукт може да 
бъде предлаган на пазара под името „сирене“. По-специално този термин може да се 
използва единствено за „млечни продукти“, които са дефинирани като продукти, 
получени изключително от мляко. Могат да се добавят вещества, необходими за 
тяхното производство, при условие че тези вещества не се използват за замяна, 
цялостна или частична, на която и да е млечна съставка. Храни, които не отговарят на 
тези изисквания за състава не могат да бъдат предлагани под името „сирене“ нито да 
съдържат в наименованието си думата „сирене“, например „аналог на сиренето“, 
„подобен на сиренето“ или „заместител на сиренето“.

Съгласно Директива 2000/13/ЕО гореспоменатите разпоредби се прилагат и по 
отношение на посочването на сиренето в списъка на съставките на други храни.

Законодателството на Съюза не предвижда изключения от тези правила.

Заключение

При правилното им прилагане от държавите-членки, гореспоменатите правила са 
достатъчни, за да гарантират, че потребителите получават точна и пълна информация 
относно храните, които купуват. Поради това Комисията е на мнение, че не е 
необходимо да се въвеждат нови правила във връзка с този въпрос.

                                               
1ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
2 ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.


