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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0725/2010, внесена от Marco Noto, с италианско гражданство, 
относно етикетирането на консервирана риба

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отбелязва, че на етикетите на консервираната риба е посочено 
само къде е била преработена, но не и къде е била уловена. Вносителят счита тази 
информация за много важна за даване възможност на потребителите за информиран 
избор, ако например те не желаят да консумират риба от води, които са подложени на 
прекомерен риболов или са силно замърсени. Затова вносителят иска включването на 
тази информация върху етикетите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

В Регламент № 2065/2001 на Комисията (относно определяне на подробни правила за 
прилагането на Регламент №104/2000 на Съвета), задължението за посочване на района 
на улов на рибните продукти се прилага само за продукти, посочени в глава 3 от 
комбинираната номенклатура.

Това задължение не важи за препарати, т.е. продукти, съдържащи се в глава 16 от 
комбинираната номенклатура, включително и консерви. Така че по отношение на 
повечето консервирани продукти се прилагат само общите изисквания за етикетиране, 
предвидени в Директива 2000/13 на Европейския парламент и на Съвета.
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Независимо от това, в Регламент № 2136/89 на Съвета, изменен с Регламент № 
1181/2003 и Регламент 1345/2008 на Комисията (търговски описания за консервирана 
сардина и продукти тип сардина), както и в Регламент № 1536/92 (търговски описания 
за консервирана риба тон и паламуд) са заложени специфични изисквания за 
консервираните продукти.

В случая на консервираните сардини и продуктите тип сардина Регламент 1345/2008 на 
Комисията предвижда, че географският район, където са уловени видовете, следва да се 
посочва при етикетирането на тези продукти. 

Заключения

При реформата на пазарната политика ще се разгледат евентуалните начини за 
подобряване на информацията, предоставяна на потребителите за географския район, 
където са уловени рибните продукти. Предложението на Комисията относно реформата 
е насрочено за първата половина на 2011 година.


