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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1161/2012, внесена от Hans-Thomas Wacks, с австрийско 
гражданство, относно информация за произхода на хранителните продукти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че следва да се предоставя информация относно 
произхода на хранителните продукти в супермаркетите. Етикетите често съдържат 
означения като например „наша собствена марка“ или „произведено от Spar/Billa“ и 
т.н., но не разкриват идентичността на производителя(ите). Вносителят на петицията 
съответно призовава за европейско законодателство по този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на 
законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните1 определя хармонизирани правила, които уреждат етикетирането 
на храните, предназначени да се доставят като такива до крайния потребител. В нея се 
изисква, наред с другото, името или търговското наименование и адресът на 
производителя, опаковчика или продавача, установен в рамките на Съюза да бъдат 
обозначени на етикета на пакетираните храни2. Тази разпоредба има за цел най-вече да 
позволи на потребителите лесно да открият лице за контакти, за да могат да го 
                                               
1 OВ L 109, 6.5.2000 г., стp. 29.
2 Член 3, параграфи 1 и 7 от Директива 2000/13/ЕО.
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информират относно техните положителни или отрицателни коментари по отношение 
на храната, която са закупили1. Ето защо, това задължение е изпълнено, когато името 
или търговското наименование и адресът на поне един от споменатите оператори, 
например производителя, опаковчика или продавача, установен в рамките на Съюза, 
присъства на етикета или на опаковката на храната. Следователно, храните с търговска 
марка на разпространителя са в съответствие с изискването съгласно Директива 
2000/13/ЕО, тъй като името или търговското наименование и адресът на собственика на 
марката фактически са споменати.

Директива 2000/13/ЕО наскоро е била преразгледана. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на 
потребителите2 ще отмени и замести Директива 2000/13/ЕО, считано от 13 декември 
2014 г. По време на преговорите, които доведоха до приемането на Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011, беше обсъдено включването на изискване за редовно споменаване на 
името и адреса на производителя на етикетите на храните. Въпреки това, 
законодателите решиха да не правят подобно изискване задължително, но изрично да 
се направи връзка между името на стопанския субект в хранителната промишленост, 
който е обозначен на етикета или на опаковката на храната, и въпросът за 
отговорността с оглед на спазване на съответните изисквания на Съюза.

Всъщност, член 9, параграф 1, буква з) на споменатия регламент изисква на етикета на 
опакованите храни да е обозначено името или търговското наименование и адресът на 
стопанския субект в хранителната промишленост, който е отговорен за информацията 
за храните. Член 8, параграф 1 от същия регламент посочва като стопански субект в 
хранителната промишленост, отговарящ за информацията за храните, субектът, под 
чието име или търговско наименование храната е пусната на пазара или, ако субектът 
не е установен в Съюза – вносителят на пазара на Съюза.
В случая на храните с търговска марка на разпространителя, стопанският субект в 
хранителната промишленост, отговарящ за информацията за храните е собственикът на 
въпросната марка; като такъв, единствено името или търговското наименование и 
адресът на собственика на марката трябва да бъдат обозначени на опаковката на 
храните, след като Регламент (ЕС) № 1169/2011 влезе в сила.

В заключение, съгласно Директива 85/374/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно 
отговорността за вреди, причинени от дефекта на стока3, собственикът на марката 
поема отговорност за вреди, причинени от дефекти, свързани с храните с търговска 
марка на разпространителя.

Заключение
Въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, вече е бил разгледан от 
законодателите при последното преразглеждане на законодателството на Съюза 
относно разпоредбите във връзка с информация за потребителите относно храните. 

                                               
1 Дело C-83/96, Dega, [1997 г.] ECR I-5001, параграфи 17 и 18; Дело C-315/05, Lidl Italia Srl срещу 
Comune di Arcole, [2006 г.], ECR I-11181, параграф 46.
2 OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 18.
3 OВ L 210, 7.8.1985 г., стp. 29.
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Беше решено да не се изисква задължително името и адресът на производителя на 
храните, а по-скоро да се гарантира, че стопанският субект в хранителната 
промишленост, отговорен за храната и за информацията за храните винаги са 
обозначени на етикета. В случая на храните с търговска марка на разпространителя, 
собственикът на марката е отговорен за информацията за храните, но също и за всички 
дефекти, свързани с храните с търговска марка на разпространителя.


