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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0743/2011 внесена от Jaime Sanfelix Palau, с испанско 
гражданство, относно твърдения за недостатъци на Директива 
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на 
законодателството на държавите членки относно етикетирането, 
представянето и рекламата на храните

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че целта на Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на 
държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните е с
ограничен обхват, тъй като не регулира подробно къде точно на продукта трябва да 
бъде поставен етикетът, за да се вижда от потребителите. Оставянето на този въпрос на 
националното законодателство означава, че информацията за потребителите не се 
предоставя по недвусмислен начин и съществува възможност за злоупотреби от страна 
на разпространителите, както и за объркване по отношение на произхода на такива 
продукти и тяхното качество. Следователно той твърди, че тази директива следва да 
бъде изменена в интерес на потребителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителят на петицията посочва, че няма подробни правила на ЕС, които да определят 
къде точно на продукта следва да се поставя или представя етикетът на храните. Освен 
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това той счита, че общите правила за етикетирането, съгласно Директива 2000/13/ЕО1, 
следва да обхващат и непредварително опаковани храни. Според наблюденията при 
липсата на такива задължителни изисквания тази категория продукти лесно се смесва и 
създава объркване. Това на свой ред намалява възможността за проследяване на такива 
храни и подвежда потребителите. Поради тези причини вносителят на петицията 
призовава за съответното изменение на съществуващите правила за етикетиране. 

Наблюдения на Комисията

Директива 2000/13/ЕО определя общ принцип, според който етикетирането, 
представянето и рекламата на храните не може да подвежда потребителите. Този 
принцип се прилага по един и същи начин за предварително и непредварително 
опакованите храни. За целите на директивата „етикетиране“ означава всички текстове, 
данни, производствени марки или търговски марки, изображения или знаци, свързани с 
дадена храна и нанесени върху опаковка, документ, надпис, етикет, пръстен или яка, 
които придружават такава храна или се отнасят до такава храна. 

С оглед на принципа на субсидиарност и като има предвид че храните, които се 
продават без опаковка, са предмет на изключително ограничена трансгранична 
търговия, държавите членки са компетентни да решат кои данни от етикетирането да се 
поставят на непредварително опакованите храни. Същият подход е възприет и в 
неотдавна приетия Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за 
храните на потребителите2. Но новото законодателство изисква на потребителите да се 
предоставя информация за съдържанието на вещества, които могат да причинят 
алергични реакции или непоносимост във всички случаи, включително при 
непредварително опакованите храни.

Освен това новият регламент определя набор от общи принципи и изисквания за 
практики за обективно информиране, както и за наличието, поставянето и 
представянето на задължителната информация за храните. По-специално регламентът 
определя, че задължителната информация следва да е леснодостъпна и да се обозначава 
на видно място по такъв начин, че да бъде лесно видима, четлива и когато е 
необходимо — незаличима. Тази информация по никакъв начин не се скрива, 
затъмнява, отнема или прекъсва от какъвто и да било текст или изображения или друг 
пречещ материал.

При предварително опакованите храни задължителната информация за храните се 
поставя на опаковката или на етикета. За тази цел „етикет“ означава всяка маркировка, 
производствена марка, търговска марка, изображение или друго описание, което е 
изписано, отпечатано, маркирано, щамповано, изобразено или гравирано върху или 
закрепено към опаковката или контейнера с храна. Що се отнася до непредварително 
опакованите храни, решението за средствата, чрез които се предоставя изискваната от 
държавите членки информация за алергени или други данни, може да се вземе от 
                                               
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.

2ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
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националните органи. Но гореспоменатите общи принципи и изисквания като лесен 
достъп и видимост се спазват във всички случаи. 

Накрая, за да се гарантира спазването на изискванията относно информацията за 
храните регламентът определя отговорността на стопанските субекти в хранителната 
промишленост в съответствие с ролята им във веригата на доставки на храни. Поради 
това в случая на непредварително опакованите храни стопанските субекти в 
хранителната промишленост, включително търговците на дребно, следва да гарантират 
спазването на всички национални правила и правила на ЕС за представянето и 
наличието на информация за храните.

Заключение

С оглед на спазването на принципа на субсидиарност и поради факта, че 
непредварително опакованите храни са предмет на изключително ограничена 
трансгранична търговия, държавите членки решават дали и каква информация да се 
предоставя за тази категория продукти, с изключение на информацията за алергените. 
Новият регламент за предоставянето на информация за храните на потребителите 
предоставя допълнителни правни средства, които имат за цел да гарантират, че 
потребителите не могат да бъдат заблудени по отношение на информацията и 
същността на непредварително опакованите храни.


