
Споделете вашия опит с правилата на ЕС за опакованите стоки 

Европейската комисия прави оценка на правилата за измерване на количествата в 

продукти в готови опаковки и за техните размери (директиви за предварително 

опакованите стоки). В ход са консултации за разглеждане на 3 основни законодателни 

акта относно стандартизираното пълнене на бутилки, за продуктите в готови опаковки 

и за размерите на опаковките.  

За да се разбере как тези правила действат на практика и с какви проблеми могат да се 

сблъскват хората, Европейската комисия провежда проучване. То има за цел да се 

установи дали следните директиви отговарят на своето предназначение: 

 Директива 75/107/ЕИО относно бутилки, използвани като измервателни съдове,                            

която се прилага доброволно, но се използва на много места. Маркировката  

представлява огледално изображение на епсилон („З“), което се поставя 

до обозначението за количество (обем) на дъното на бутилките. 

 Директива 76/211/ЕИО относно определянето на теглото и обема на 

продукти в готови опаковки (маркировка „е“), която се прилага 

доброволно, но се използва на много места. Продукти в готови 

опаковки, обозначени с „е“ могат да се продават свободно в 

целия ЕС. Те се разпознават по широката малка буква „е“ на 

етикета или опаковката, до обозначението за количество (обем 

или тегло).  

 Директива 2007/45/ЕО за номиналните количества за предварително опаковани 

продукти (размери на опаковката), която се прилага за всички предварително 

опаковани продукти. Освен че либерализира размерите на опаковките, директивата 

също така насърчава свободното движение на продукти на единния пазар на ЕС. 

Онлайн проучването на ЕС е достъпно на всички официални езици на ЕС1, а неговото 

попълване ще ви отнеме между 5 и 10 минути. Приканваме всички потребители, 

потребителски организации, НПО, малки и средни предприятия, големи компании, 

промишлени федерации и компетентни органи да участват в проучването2. Проучването е 

отворено за участие от 13 януари до 7 април 2015 г. 

Ако имате въпроси, изпращайте ги на адрес GROW-METROLOGY@ec.europa.eu  

                                                           
1
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EvaluationoftheEUrulesonnominalquantityandcapacityofprepackagedp

roducts  
2
 Лица и/или организации, които са получили лична покана за участие в проучването и вече са 

попълнили онлайн въпросника, не трябва да го попълват още веднъж, тъй като въпросите са едни и 

същи. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EvaluationoftheEUrulesonnominalquantityandcapacityofprepackagedproducts


Резултатите от проучването ще бъдат включени в окончателната оценка на 

директивите. Комисията си е поставила за цел да публикува доклада за оценка до края 

на 2015 г.  


