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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0511/2008, внесена от Marina Mastromauro, с италианско 
гражданство, от името на производителите на макаронени изделия 
„Attilio Mastromauro“, относно стандартите и правилата за 
производството на макаронени изделия в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изброява италианските и европейските разпоредби, които 
се прилагат при производството на макаронени изделия за консумация от хората. Чрез 
пример от практиката тя обяснява, че за почти еднакви продукти важат различни 
разпоредби. Тя посочва инициативите в областта на подобряване на законодателството 
и моли за подобряване на качеството на нормативната уредба, както и за нейното 
опростяване и ограничаване. Освен това вносителката на петицията се оплаква от 
повишените цени на суровините (брашно) за макаронени изделия и твърди, че някои 
вериги супермаркети продават макаронени изделия на цени, които са по-ниски от 
производствените. Тя ги подозира в практики, водещи до нарушаване на 
конкуренцията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Вносителката желае да получи разяснения във връзка с тълкуването на италианското 
законодателство относно производството и търговията с брашно и макаронени изделия 
(DPR 187 от 9 февруари 2001 г. относно наредба за изменение на разпоредбите за 
производството на брашно и макаронени изделия, предназначени за консумация от 
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хора). По-специално, в основата на искането е значението на фразата „макаронени 
изделия, произведени съгласно изисквания, различни от постановените в настоящата 
наредба“ (вж. член 12 от италианското постановление) и връзката със 
законодателството на ЕС относно добавянето на витамини, минерали и някои други 
вещества в храните1 и относно храни, предназначени за специфична хранителна 
употреба2.

Важно е да се отбележи, че не съществуват конкретни разпоредби на Общността 
относно производството и търговията с брашно и макаронени изделия. Поради това 
Италия, както и всички останали държави-членки имат правото да прилагат или 
въвеждат законодателство за регулиране на този въпрос, при условие че то отговаря на 
изискванията на Договора за ЕО и на съществуващото законодателство на Общността, 
като например по отношение на етикетирането на храните, добавянето на витамини и 
минерали, както и на храните, предназначени за специфична хранителна употреба и т. 
н.

Гореспоменатото италианско законодателство, в съответствие с изискванията на 
Директива 98/34/ЕО, е надлежно представено на Комисията и останалите държави-
членки на етапа на съставянето му, както се изисква за всички национални обвързващи 
правила, определящи технически спецификации, освен при транспонирането на 
европейско законодателство. Комисията не се е противопоставила на приемането му, 
тъй като е било в съответствие с Договора за ЕО и законодателството на Общността. 

Важно е да се отбележи и това, че тълкуването или оценката на валидността на 
националното законодателство е извън сферата на компетентност на Комисията, освен 
в случаите, когато става дума за съответствието му с правото на ЕО. 

Що се отнася до връзката между италианското законодателство относно макаронените 
изделия и европейското законодателство относно обогатяването на храни, Регламент 
1925/2006 координира разпоредбите, въведени чрез действащи закони, подзаконови и 
административни актове на държавите-членки, отнасящи се до влагането на витамини и 
минерали в храните, включително в макаронените изделия. По-специално, той съдържа 
хармонизиран списък на витамини и минерали. Разрешава се единствено използването 
на вещества, които фигурират в списъка, сред които и фолиева киселина. Освен това, 
държавите-членки имат възможност да приложат процедура за уведомяване, за да 
улеснят ефикасния мониторинг на продуктите, които се продават на тяхна територия. 
Уведомлението за даден продукт следва да се извършва при пускането му на пазара и 
да съдържа образец на етикета, използван за този продукт.

Държавите-членки не могат да ограничават или забраняват търговията с храни, които 
отговарят на този регламент и на актове на Общността, приети във връзка с 
прилагането му, чрез прилагането на нехармонизирани национални разпоредби относно 
влагането на витамини и минерали в храните.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември (ОВ L 404, 
30.12.2006 г., стр. 26).
2 Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. (ОВ L 187, 30.6.1989 г., стр. 27).
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Що се отнася до въпроса дали макаронените изделия, обогатени с витамини или 
минерали, могат да се считат за храни, предназначени за специфична хранителна 
употреба (диетични храни), следва да се отбележи, че единствено храните, които 
отговарят на определена потребност на специфична група от населението и ясно се 
отличават от хранителните продукти за нормална консумация, могат да се продават 
като диетични храни.

Накрая, вносителката отправя молба към Европейския парламент да постави по-силен 
акцент върху европейските инициативи за по-добро регулиране и по-добро 
законотворчество, така че италианското законодателство да се повлияе благоприятно 
по отношение на качество и опростяване.

Европейската комисия въведе новата стратегия за опростяване на нормативната среда, 
по която се разработват методологии за модернизиране на общностното право. По-
специално, що се отнася до законодателството във връзка с храните, Комисията прие, 
наред с другото, предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
предоставянето на информация за храните на потребителите1. Предложението 
модернизира, опростява и изяснява настоящото положение с етикетирането на храните, 
като преработва различните хоризонтални разпоредби относно етикетирането 
(правилата относно етикетирането на хранителна стойност са превърнати в разпоредби 
относно етикетирането на храните). Използването на регламент като правен 
инструмент подпомага изпълнението на целта за опростяване, тъй като гарантира, че 
всички участници следват едни и същи правила. 

Комбинирането на Директива 2000/13/ЕО и Директива 90/496/ЕИО относно 
етикетирането за питателност на храните в един инструмент, опростява регулаторната 
рамка. Освен това, предложението опростява структурата на законодателството, 
определено в Директива 2000/13/ЕО като преработва и заменя разпоредбите, които вече 
се прилагат съгласно настоящото хоризонтално законодателство относно 
етикетирането. Чрез разглеждането на конкретни въпроси, свързани с политиката, 
предложението ще допринесе значително за по-лесно спазване и по-голяма яснота за 
заинтересованите лица.

Предложението е включено в продължаващата програма на Комисията за 
осъвременяване и опростяване на достиженията на правото на Европейската общност и 
в нейната работна и законодателна програма под референтен номер 2006/SANCO/0012.

Що се отнася до твърдението на вносителката на петицията за възможно неправилно 
функциониране на веригата за предлагане на хранителни стоки, Комисията би желала 
да припомни, че тя изрази тревогата си във връзка с увеличаването на цените на храни 
на едро и дребно в своето съобщение „Справяне с предизвикателствата на 
нарастващите цени на хранителните стоки: Насоки за действия на ЕС”, прието през май 
2008 г.3. Съобщението предлага няколко инициативи за смекчаване на въздействието от 

                                               
1 COM(2008)40 окончателен.
2 Работен документ на Комисията – „Трети доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за 
опростяване на регулаторната среда” - COM(2009) 17.
3 COM(2008)321 окончателен.
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увеличаването на цените на храните в ЕС, сред които създаването на работна група за 
проучване на функционирането на веригата за предлагане на храни, включително на 
концентрацията и пазарното сегментиране в секторите за дистрибуция и продажба на 
дребно на храни в ЕС. Работната група успешно изготви първия си доклад относно 
положението, който стана основа на второ съобщение, озаглавено „Цени на 
хранителните стоки в Европа”1, прието през декември 2008 г. Това съобщение предлага 
пътна карта за подобряване на функционирането на веригата за предлагане на 
хранителни стоки, съдържаща пет групи от мерки:

(i) Насърчаване на конкурентоспособността на веригата за предлагане на 
хранителни стоки 

(ii) Осигуряване на стриктно и последователно прилагане на правилата за 
защита на конкуренцията и на потребителите на пазарите за предлагане на 
хранителни стоки 

(iii) Преглед на разпоредбите, идентифицирани като потенциално 
проблематични за функционирането на веригата за предлагане на 
хранителни стоки 

(iv) Осигуряване на по-добра информация за потребителите, публичните 
органи и участниците на пазара чрез установяването на постоянен 
европейски мониторинг на цените на хранителните стоки и на веригата за 
предлагане 

(v) Проучване на мерки за предотвратяване на спекулацията в ущърб на 
търговските участници на пазарите за селскостопански стоки.

Що се отнася до прилагането на правилата за защита на конкуренцията в хранителния 
сектор, конкурентните пазари са най-добрата гаранция, че цените на храните ще се 
поддържат възможно най-ниски, като в същото време е осигурен възможно най-богат 
избор. Поради това е важно да се вземат предвид всички фактори, които имат 
отношение към тези пазари, и да се проучват отблизо всяко концентриране или 
възможно антиконкурентно поведение, които биха могли да нарушат конкуренцията в 
ущърб на потребителите. Ако съществуват доказателства за поведение, нарушаващо 
правилата за конкуренцията, което следва да се разглежда на ниво ЕС, Комисията ще 
анализира внимателно въпроса и ще реши дали да предприеме съответни действия. 
Националните компетентни органи също могат да предприемат действия срещу 
антиконкурентните практики, които нарушават правилата на ЕО за конкуренцията на 
специфичния национален пазар. Например, през февруари 2009 г. италианският орган 
за защита на конкуренцията е наложил глоба на производители на макаронени изделия 
и на индустриални асоциации за антиконкурентни договорености с цел съгласуване на 
увеличение на цените за сухи макаронени изделия.

Освен това, други политики и наредби (като например за защита на потребителите и за 
справедлива търговия) регулират функционирането на сектора за продажба на дребно и 
могат да бъдат по-подходящи за разрешаването на някои проблеми.

Комисията вярва, че тези разяснения ще са от полза, и по-специално вече започналата 
работа по опростяване на регулаторната рамка.
                                               
1 COM(2008)821.
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4. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

След последното съобщение на Комисията по този въпрос вносителката на петицията 
изпрати допълнителна информация, насочена по-специално към процедурата за 
уведомяване.

В този контекст Комисията отбелязва, че Регламент (ЕО) № 1925/2006 хармонизира 
националните разпоредби, свързани с добавянето на витамини, минерали и някои други 
вещества в храните, с цел да осигури ефективното функциониране на вътрешния пазар, 
като в същото време предоставя високо ниво на защита на потребителите. По-
специално, съставен е списък на витамините и минералите, които могат да бъдат 
влагани в храните в съответствие с правилата, установени в този регламент. 
Следователно всички храни, които отговарят на тези изисквания, включително 
италианските макаронени изделия, могат законно да се продават на пазара в ЕС. 

След размяна на кореспонденция с италианските органи се стигна до заключението, че 
макаронените изделия, определени в постановлението на италианския президент № 187 
от 9 февруари 2001 г., попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1925/2006 и 
следователно могат да бъдат обогатявани с витамини и минерали. Освен това 
италианските органи обясниха, че не съществува забрана да се използва 
наименованието „pasta Italiana“ за обогатените макаронени изделия. Компетентните 
органи на държавите-членки трябва да гарантират правилното прилагане на тези 
правила.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1925/2006 държавите-членки могат да изискват 
икономическите оператори на хранителни предприятия да уведомяват за пускането на 
пазара на тяхна територия на обогатени храни, за да се улесни ефикасното наблюдение
на тези продукти. Следователно създадената от италианските органи процедура за 
уведомяване не нарушава правото на ЕС.

И накрая, Комисията гарантира надлежната и правилна оценка на всички 
проектомерки, представени от държавите-членки. Оценката на такива мерки се 
извършва от Комисията от гледна точка на общите цели на Договора и действащото 
законодателство на ЕС. Допълнителните национални изисквания за етикетиране трябва 
да бъдат надлежно аргументирани с определени основания, изрично посочени в 
законодателството на ЕС, като опазване на общественото здраве, предотвратяване на 
измами или защита на правата на индустриална и търговска собственост и не трябва да 
създават непропорционални пречки пред свободното движение на стоки. Следователно
се счита, че на равнище ЕС са налице подходящи гаранции и процедури с цел надлежно 
проучване на нехармонизираните национални разпоредби и запазване на 
последователността и съгласуваността на правото на ЕС.


