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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0061/2020, внесена от T.P., с германско гражданство, 
относно задължителното етикетиране на кожата

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се застъпва за всеобхватно изискване за етикетиране на 
кожата с ясно обозначение на вида животно, стопанството и произхода. Това следва да 
важи и за дрехите, в които се използват само малки количества кожа. Настоящото 
задължение за деклариране вече няма да се прилага. Спазването на изискването за 
етикетиране също следва да се проверява редовно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Продуктите със съдържание на текстилни влакна не по-малко от 80% от общата маса, 
попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1007/2011 от 27 септември 2011 г. относно 
наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на 
текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав („Регламента за 
текстилните продукти“)1. Но текстилните продукти със съдържание на текстилни влакна 
по-малко от 80% от общата маса също попадат в обхвата на Регламента за текстилните 
продукти, когато са включени в състава на други продукти и съставляват неотделима 

1 Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно 
наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните 
продукти по отношение на техния влакнест състав (ОВ L 272, 18.10.2011 г., стр.1).
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част от тях, когато техният състав е посочен. 

Съгласно член 12 от Регламента за текстилните продукти, наличието на нетекстилни 
части от животински произход в текстилни продукти се обозначава чрез използване на 
фразата „Съдържа нетекстилни части от животински произход“ при етикетирането или 
маркирането на тези продукти. Това изискване важи дори за много малки части от 
животински произход, като кожухарска кожа, пух, перо, кост, кожа, перла и рог.

Практическото приложение на член 12 беше разгледано в доклада на Комисията относно 
прилагането на Регламента за текстилните продукти, приет през октомври 2014 г.2 
Докладът показа, че от една страна, много предприятия намират изискванията по новия 
член 12 за обременителни и скъпи, но че от друга страна други заинтересовани страни 
признават необходимостта от предоставяне на такава информация на потребителите. Ето 
защо член 12 беше счетен за балансиран инструмент между отрицателното 
икономическо въздействие върху предприятията и защитата на оправданите интереси на 
потребителите. Освен това Регламентът за текстилните продукти предвижда също така 
да се предоставя допълнителна информация на доброволни начала и насърчава 
предприятията да посочват конкретните материали от животински произход в 
текстилните продукти, когато това е подходящо. 

Вносителят на петицията твърди също така, че член 12 от Регламента за текстилните 
продукти не се спазва правилно от предприятията, нито се прилага адекватно от 
компетентните органи на държавите членки. Що се отнася до прилагането, Комисията 
очаква новият Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на 
продуктите3 да засили надзора над стоките на пазара, за да се гарантира, че на пазара на 
Съюза се пускат само съответстващи на изискванията продукти. 

Кожухарската кожа като потребителски продукт попада в обхвата на общото 
законодателство на ЕС за защита на потребителите, приложимо за отношенията между 
търговци и потребители, включително относно кожухарска кожа, която е извън обхвата 
на Регламента за текстила (например при продукти, състоящи се от повече от 20% кожа). 
Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики4 изисква от търговците 
да предоставят на потребителите информация във връзка със стоки или услуги, която е 
необходима за средностатистическия потребител, за да вземе той информирано решение 
за покупка. Компетентните национални правоприлагащи органи могат да забранят 
подвеждащи действия или бездействия от страна на търговеца, след като оценят 
въздействието на търговската практика върху средния потребител за всеки отделен 
случай. Освен това Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите5 изисква от 

2 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламент (ЕС) 
№ 1007/2011 относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране 
на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав (COM/2014/0633 окончателен). 
3 Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора 
на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) 
№ 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (OB L 169, 25.6.2019 г., стр. 1). 
4 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 
84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, 
и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).
5 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
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търговците да предоставят на потребителите по ясен и разбираем начин информация за 
основните характеристики на стоката или услугата преди сключването на договора. За 
договори, различни от договорите от разстояние и договорите извън търговския обект, 
държавите членки могат да приемат допълнителни изисквания за преддоговорна 
информация.

По отношение на отглеждането на животни ЕС въведе много строго законодателство в 
областта на хуманното отношение към животните, което се основава на солидни научни 
познания и на съображения за качеството на живота на животните в съответствие с 
очакванията на гражданите и търсенето на пазара. 

Държавата на произход трябва винаги да бъде посочвана в митническата декларация за 
внос съгласно митническото законодателство на ЕС. През 2013 г. в своето законодателно 
предложение за регламент относно безопасността на потребителските продукти6 
Комисията предложи задължително посочване на държавата на произход върху етикета 
като средство за допълване на съществуващите изисквания за проследимост. За 
съжаление Европейският парламент и Съветът не постигнаха консенсус по това 
предложение на Комисията. 

Заключение

Следвайки принципите за по-добро регулиране7, Комисията се ангажира да представя 
законодателни предложения само в случай на големи пазарни и/или регулаторни 
неефективности, както и да гарантира, че всяко предложение зачита принципите на 
субсидиарност и пропорционалност. 

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, не е възможно да 
се направи заключение, че съществува законодателен пропуск, който да изисква 
специална нормативна уредба за кожените продукти. Комисията счита, че действащите 
понастоящем правила осигуряват ниво на информация относно състава на облеклото, 
което балансира добре интересите на потребителите и на икономическите оператори в 
ЕС. 

Освен това пропуските в прилагането и изпълнението на законодателството не 
обосновават приемане на ново законодателство. Комисията ще продължи да работи с 
националните органи и предприятията, за да осигури адекватно прилагане и изпълнение 
на член 12 от Регламента за текстилните продукти, по-специално чрез Регламент (ЕС) № 
2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите.

парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
6 COM(2013) 75 окончателен.
7 https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_en

https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_en

