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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0089/2012, внесена от Piero Carini, с италианско гражданство, 
относно искане за европейско законодателство за ясно идентифициране чрез 
цвят на етикетирането на търговските продукти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява съвсем накратко, че е необходимо да се предложи 
европейско законодателство, което да наложи етикетиране, предвиждащо различни 
цветове за всяка категория търговски продукти, за да се даде възможност и за по-добро 
сортиране на отпадъците.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

От голямо значение е да се предостави на потребителите необходимата информация, за 
да могат те да правят безопасен, здравословен и устойчив избор. Общото 
законодателството на ЕС в областта на етикетирането на храните1, предвижда 
съвкупност от задължителните подробности, които да бъдат предоставени върху 
храните. Тези правила наскоро бяха преразгледани и значително подобрени. Новият 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 относно предоставянето на информация за храните на 

                                               
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.
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потребителите1 взема предвид очакванията и потребностите на потребителите, 
изразени по време на консултациите преди приемането на регламента. Конкретно 
искане за създаване на етикети с различни категории търговски продукти с цел 
намаляване на хранителните отпадъци не е било отправено от нито една от 
заинтересованите страни.

Въпреки това политиката на хранителни отпадъци е един от настоящите приоритети на 
Комисията. Различни инициативи и действия са инициирани от Комисията с цел да се 
допринесе за по-добро информиране на потребителите по въпроса на хранителните 
отпадъци, въздействието им върху околната среда и това как да бъдат избегнати. (вж.  
http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

Комисията би искала да спомене, по-специално, следните постижения и инициативи:

– Насоките на Комисията, приети през 2010 г., за прилагане на схемите за доброволно 
сертифициране (включително свързаните с околната среда), с цел да се изтъкнат най-
добрите практики за това как да се избегне объркване на потребителите и повишаване 
на прозрачността и яснотата относно изискванията на схемата.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XC1216(02):en:NOT

– Европейската кръгла маса относно устойчивото производство и потребление на 
храни е инициатива, която се председателства съвместно от Европейската комисия и 
партньори от веригата на хранителни доставки. Нейната визия е насърчаване на научно 
обоснован и съгласуван подход към устойчивото потребление и производство в 
хранително-вкусовия сектор в цяла Европа. Основен принцип е, че информация за 
околната среда, съобщена по цялата хранителна верига, включително на потребителите, 
е надеждна от научна гледна точка и последователна, разбираема и неподвеждаща, така 
че да подкрепя информирания избор.

Докладът с насоки относно „Съобщаване на екологичните показатели на хранителните 
продукти и напитките“, беше приет от кръглата маса относно устойчивото 
производство и потребление на храни през декември 2011 г.
http://www.food-scp.eu/files/ReportEnvComm_8Dec2011.pdf
http://www.food-scp.eu/node/26

– Комисията работи за разработването на хармонизирана методология за 
изчисляване на екологичния отпечатък на продуктите (не само на продуктите). 
Намерението е по-специално:

а) да се създаде общ методологичен подход, позволяващ на държавите-членки и на 
частния сектор да измерват, демонстрират и сравняват екологосъобразността на 

                                               
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
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продукти, услуги и предприятия въз основа на цялостна оценка на въздействието върху 
околната среда в продължение на жизнения цикъл (екологичен отпечатък) (през 
2012 г.);

б) да се гарантира извършването на по-пълноценен анализ на поведението на 
потребителите и ще предоставя по-добра информация относно екологичния отпечатък 
на продуктите, включително ще предотвратява използването на подвеждащи твърдения 
и ще прецизира схемите за екомаркировка (през 2012 г.);

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

В същото време, други изследвания и инициативи в момента се проучват и разработват 
от службите на Комисията. Целта е да се подобрят познанието и разбирането на 
потребителите относно устойчивостта на продуктите (включително храни) и да се 
проучи най-добрият начин, по който съответната информация може да им бъде 
предоставена.

Комисията не предвижда никакво законодателство на ЕС за създаване на етикети с 
различни цветове с оглед да се подобри обезвреждането на отпадъците. Независимо от 
това, политиката на хранителни отпадъци е един от настоящите приоритети на 
Комисията и в момента се провеждат многобройни инициативи с цел разглеждане на 
този въпрос.


