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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0846/2011, внесена от Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta и Sergio 
Maradei, с италианско гражданство, от името на Assoutenti, относно 
правилното етикетиране на алкохолните напитки

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията, които представляват асоциация на потребителите, посочват, 
че консумацията на алкохолни напитки може да причини сериозни болести и да доведе 
до пристрастяване в случай на прекомерна употреба. Поради това те призовават за 
приемането на европейски закон, с който да се въведе изискване за подходяща за 
потребителите информация върху етикетите на алкохолните напитки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Вносителят на петицията се позовава на резултатите от различни проучвания относно 
отрицателното влияние върху здравето, което причинява консумацията на алкохолни 
напитки и по-специално на факта, че алкохолът, независимо от употребеното 
количество, представлява рисков фактор, за определени видове ракови заболявания. 
Ето защо вносителят е на мнение, че законодателството на ЕС следва да включва 
изискване етикетите на алкохолните напитки да съдържат точно и ясно 
предупреждение за потребителите.

Освен това вносителят на петицията изразява съжаление, че не са приети конкретни 
разпоредби за етикетирането на алкохолни напитки, както се изисква в член 6, 
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параграф 3 от Директива 2000/13/EО. Освен това той счита, че този законодателен 
пропуск не е отстранен от предложението на Комисията за Регламент за 
предоставянето на информация за храните на потребителите.

Коментари на Комисията

Защитата на здравето на потребителите е въпрос от първостепенно значение за 
Комисията. Важно е също така да се предоставя на информация на потребителите, за да 
могат да направят информиран избор на храни.

Директива 2000/13/EО1 определя хоризонталните правила за информацията, която 
трябва да бъде обозначена на етикетите на храните, включително на алкохолните 
напитки. Затова се изисква тези храни да съдържат конкретни указания, изброени в 
член 3 от директивата. Единственото изключение, отнасящо се специално за 
определени алкохолни напитки, е посочено в член 9, параграф 5, съгласно който не се 
изисква обозначаване на срока на годност за вина, ликьорени вина, шампанизирани 
вина, ароматизирани вина и подобни продукти, произвеждани от грозде, гроздова мъст 
и други плодове, както и напитки, съдържащи 10 обемни процента или повече алкохол.

За алкохолните напитки по принцип също се изисква съставките им да бъдат 
обозначавани на етикета. Намерението на законодателя се потвърждава в член 6, 
параграф 3 от Директива 2000/13/EО, който гласи, че ще бъдат определени правила за 
тази цел. Както споменава и вносителят на петицията обаче, поради липсата на 
въведени такива правила, в действителност е невъзможно да се прилага този принцип. 
Да, следва да се подчертае, че Комисията три пъти е представяла предложение на 
Съвета (през 1982, 1991 и 1997 г.) за определяне на правила за етикетиране на 
съставките на алкохолните напитки. За съжаление постигането на споразумение между 
Европейския парламент и Съвета се оказа невъзможно.

Добре е да се подчертае, че така или иначе съставките на алкохолните напитки трябва 
да се посочват на етикета, ако те са изброени в Приложение IIIa (алергени) на 
Директива 2000/13/EО.

По отношение изброяването на съставките на алкохолните напитки, предложението на 
Комисията за регламент за предоставянето на информация за храните на 
потребителите2 опитва, наред с другото, да подобри и изясни съществуващата
законодателна неяснота. За да отчете необходимостта на потребителите от 
информация, предложението предвижда готовите смесени алкохолни напитки, често 
наричани „алкопоп“, да съдържат списък на техните съставки. Като се имат предвид 
специфичните характеристики на виното, спиртните напитки и бирата, и с оглед 
гарантирането на последователен подход, съгласуваност и възможност за приемане на 
мерки в този сектор, се предвижда Комисията да докладва за спазването на правилата 
на Съюза по отношение на етикетирането на списъка със съставките и хранителната 

                                               
1 Директива 2000/13/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните, 
OВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
2 COM(2008)0040 окончателно
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стойност на такива продукти.

Политическата линия на Комисията не получи подкрепа по време на обсъжданията на 
предложения текст в Съвета и Европейския парламент. Затова ЕП изиска 
освобождаване на всички алкохолни напитки от етикетиране на техните съставки и 
информацията за хранителната им стойност. На свой ред Съветът призова за 
освобождаване на виното, спиртните напитки, бирата и подобни конкурентни продукти 
с доклад относно тяхното етикетиране за период от 5 години. Окончателният 
компромис, постигнат в това отношение, е всички алкохолни напитки да останат 
освободени от етикетиране. Освен това законодателният орган ангажира Комисията да 
изготви, в рамките на 3 години, доклад относно приложението при тези продукти на 
изискванията за етикетиране, свързани със списъка на съставките, и да реши дали в 
бъдеще за алкохолните напитки следва да се предоставя информация за техните 
хранителни стойности и по-специално за енергийната им стойност.

Въпросът за предупредителните етикети върху алкохолните напитки не беше повдигнат 
в контекста на преразглеждането на сегашната законодателна рамка на ЕС за 
предоставянето на информация за храните на потребителите. Ето защо и  предвид 
обхвата на рисковете, свързани с алкохола, които се подчертават в доброволни 
програми за етикетиране, новоприетият Регламент (EС) № 1169/20111 не предвижда 
изисквания по този въпрос. Въпреки това държавите членки имат възможността да 
въвеждат подобни предупреждения чрез националните си разпоредби въз основа (наред 
с другото) на причини, свързани с общественото здраве. Тяхното съответствие с 
правото на Съюза следва да се оценява индивидуално за всеки конкретен случай. Освен 
това Регламент (EС) № 1169/2011 приканва Комисията, в рамките на доклада относно 
етикетирането на алкохолните напитки, да помисли за допълнителни конкретни 
изисквания, свързани с алкохолните напитки. В този смисъл Комисията се насърчава да 
вземе предвид обществената загриженост относно вредите, свързани с употребата на 
алкохол, най-вече за младите и уязвими потребители.

Накрая следва да се отбележи, че информираността, образованието и повишаването на 
осведомеността относно влиянието на вредната и опасна консумация на алкохол 
представлява една от приоритетните теми в стратегията на ЕС за оказване на подкрепа 
на държавите членки при намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол. 
Комисията насърчава производителите на алкохол доброволно да поставят съобщения 
върху алкохолните напитки, с които да информират потребителите относно 
опасностите за здравето. Така например някои производители използват по желание 
формата за предупреждение относно опасностите, свързани с бременността, който е 
задължителен във Франция. Подобни практики допринасят за постигането на 
определена последователност и единност на съобщенията, поставяни върху различните 
категории напитки и във всяка от държавите членки.

Заключение

В съответствие с новоприетото законодателство в областта на етикетирането на 
                                               
1 Регламент (EС) №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация 
за храните на потребителите, OВ L 304, 22.11.2011 г.
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храните Комисията ще анализира допълнително необходимостта от информация за 
алкохолните напитки. По този начин след консултиране със заинтересованите страни и 
държавите членки, Комисията ще изготви доклад до 13 декември 2014 г., който, ако е 
необходимо, ще бъде съпътстван от законодателни мерки, които да въвеждат конкретни 
изисквания за етикетите на тези продукти. Във връзка с това ще бъдат разгледани 
всички налични проучвания и данни, включително и тези, споменати от вносителя на 
петицията.


