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1 OВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 19. 
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Резолюция на Европейския парламент относно регламента на Комисията за 

прилагане от 13 декември 2013 г. година за определяне на правила за прилагането 

на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно 

посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено 

или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици 

(2014/2530(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид регламента на Комисията за прилагане от 13 декември 2013 г. 
година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 
на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на 
произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от 
свине, овце, кози и домашни птици1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на 
потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) 
№ 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 
87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 
1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета, Директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и Регламент (ЕО) 
№ 608/20042 на Комисията („Регламент относно предоставянето на информация за 
храните на потребителите“), и по-специално член 7, параграф 1 и член 26, 
параграфи 2, 8 и 9 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи 
относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията3, и по-
специално член 11 от него, 

– като взе предвид член 88, параграфи 2 и 3 от своя правилник, 

А. като има предвид, че член 26, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 
изисква етикетиране за указване на страната на произход за месо, което попада в 
обхвата на кодовете от Комбинираната номенклатура (КН), изброени в 
приложение XI към посочения регламент (който включва прясно, охладено или 
замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици); 

Б. като има предвид, че прилагането на член 26, параграф 2 е обвързано от 
приемането на актове за изпълнение съгласно параграф 8 от посочения член, 

                                                 
1 OВ L 335, 14.12.2013 г., стр.19. 
2 OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18. 
3 OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
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следователно от въвеждането на въпросния проект за регламент на Комисията; 
като има предвид, че в съответствие със съображение 59 от Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011 тези актове за изпълнение трябва да определят начина на посочване 
на страната на произход или мястото на произход на месото, посочено в член 26, 
параграф 2, буква б); 

В. като има предвид, че член 26, параграф 9 изисква, наред с другото, Комисията да 
разгледа в своите оценки на въздействието и докладите относно прилагането на 
параграф 2, буква б) от посочения член възможните начини на обозначаване на 
страната на произход или мястото на произход на тези храни, по-специално във 
връзка с всяка от следните определящи данни за живота на животното: място на 
раждане, място на отглеждане и място на клане; 

Г. като има предвид, че при гласуването от 16 юни 2010 г. на Регламента относно 
предоставянето на информация за храните на потребителите Парламентът 
подкрепи обозначаването при етикетиране на страната на раждане, отглеждане и 
клане за прясното, охладеното и замразеното месо; 

Д. като има предвид, че съгласно член 7, параграф 1 от Регламента относно 
предоставянето на информация за храните на потребителите информацията за 
храните не следва да бъде подвеждаща по отношение на характеристиките на 
храната, и по-специално по отношение на нейната страна на произход или място 
на произход; 

Е. като има предвид, че посочването на произхода е задължително за говеждото месо 
и продуктите от говеждо месо в Съюза вследствие на кризата със спонгиформната 
енцефалопатия по говедата (СЕГ)1 и правилата на Съюза за етикетиране на 
говеждото месо са в сила от 1 януари 2002 г.; като има предвид, че тези 
изисквания за етикетиране вече включват място на раждане, отглеждане и клане; 

Ж. като има предвид, че горепосочените изисквания, приложими за говеждото месо и 
продуктите от говеждо месо, повишиха очакванията на потребителите по 
отношение на информацията относно произхода на други видове месо, които 
широко се консумират в Съюза; 

З. като има предвид, че съображение 31 от Регламента относно предоставянето на 
информация за храните на потребителите подчертава факта, че произходът на 
месото е от първостепенно значение за потребителите и в резултат на това 
потребителите очакват да бъдат надлежно информирани за страната на произход 
на месото; като има предвид, че това е допълнително потвърдено от последните 
проучвания и докладите от изследвания на потреблението2; 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на 
система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо 
месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 
11.8.2000 г., стр. 1).  
2 Например: Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно задължителното 
посочване на държавата на произход или мястото на произход за месо, използвано като съставка (COM 
(2013)0755), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията от 17 декември 2013 г. 
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И. като има предвид, че с оглед предоставянето точна информация на потребителите 
относно произхода на месото, върху етикета на храните следва да бъдат посочени 
местата на раждане, отглеждане и клане; като има предвид, че това също така би 
дало възможност на потребителите да получат по-пълна картина за стандартите за 
хуманно отношение към животните и въздействието върху околната среда на 
даден месен продукт; 

Й. като има предвид, че неотдавнашните скандали, свързани с храните, включително 
измамната подмяна на говеждо месо с конско, показаха, че по-строгите правила за 
проследяването и информацията за потребителите са както необходими, така и 
желани от потребителите; 

К. като има предвид, че прилагането на обозначение „продукт, произведен в 
Европейския съюз“ или „продукт, произведен извън Европейския съюз“ за мляно 
месо и обрезки е почти безсмислено и може да създаде нежелан прецедент, 
особено по отношение на всяко бъдещо обозначаване на страната на произход на 
месото, използвано като съставка; като има предвид, че изискванията за 
етикетиране за говеждото месо показват, че по-точното указване на произхода на 
мляното месо и обрезките е както осъществимо, така и подходящо, за да се 
гарантира информация за потребителите и проследяване; 

1. счита, че регламентът на Комисията за прилагане превишава изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011; 

2. призовава Комисията да оттегли регламента за прилагане; 

3. призовава Комисията да изготви преработена версия на регламента за прилагане, 
която следва да включва задължително изискване за етикетиране за указване на 
мястото на раждане, както и на отглеждане и клане, за необработено месо от 
свине, домашни птици, овце и кози в съответствие с действащото законодателство 
в областта на етикетирането на произхода на говеждото месо; 

4. призовава Комисията да премахне всички дерогации в регламента за прилагане за 
мляното месо и обрезките; 

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

 

                                                                                                                                                         
относно етикетиране на произхода за месо, използвано като съставка: нагласите на потребителите, 
осъществимостта и въздействието на различни възможни сценарии (SWD (2013)0437); и проучването на 
Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC) от 24 януари 2013 г. относно обозначаването 
на произхода (вж.: http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139). 


