
CM\1004102LT.doc PE519.671v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

28.8.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1598/2012 dėl maisto produktų ženklinimo, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis S. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo, kad maisto produktų etiketėse, be informacijos, kurią jau dabar 
reikalaujama nurodyti, būtų pateikiamas šviesoforo sistema grindžiamas spalvų kodas. Žalia 
spalva reikštų, kad maisto produktą valgyti sveika, geltona – mažiau sveika, o raudona –
nesveika. Šis kodas ant pakuočių turėtų būti pateikiamas taip, kad būtų gerai matomas ir 
nenutrinamas. Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad informacija maisto produktų etiketėse 
turėtų būti pateikiama Brailio raštu, kad ją galėtų perskaityti akli vartotojai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisijos pastabos
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo 
nustatytos suderintos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas galutiniam vartotojui pateikiamų 
maisto produktų ženklinimas. Joje reikalaujama, be kita ko, etiketėse nurodyti produkto 
pavadinimą, minimalų tinkamumo vartoti laiką arba „tinka vartoti iki“ datą, sudedamąsias 
dalis ir alergenus.
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Direktyva 2000/13/EB neseniai buvo persvarstyta. 2014 m. gruodžio 13 d. Direktyva 
2000/13/EB bus panaikinta ir pakeista Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams1.

Per diskusijas, vykusias prieš patvirtinant naująjį reglamentą, buvo apsvarstytas Europos 
Parlamento pateiktas pakeitimas dėl privalomos informacijos Brailio raštu pateikimo, tačiau 
dėl jo nebuvo balsuota.
Naujajame reglamente, siekiant padidinti maisto produktų etikečių įskaitomumą ir pagerinti 
prastai matančių ar senyvo amžiaus vartotojų, kurie sudaro vis didesnę gyventojų dalį, padėtį, 
nustatytas mažiausias privalomos informacijos apie maistą teksto šrifto dydis.

Praeityje Komisija rėmė keletą tiriamųjų darbų dėl bendro brūkšninių kodų ir pagalbinių 
įtaisų naudojimo, kad prasčiau matantys vartotojai galėtų lengviau perskaityti informaciją apie 
produktą; šie darbai galėtų paskatinti rinkoje diegti naujoviškus sprendimus.
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, išskyrus tris valstybes nares, kurios vis dar 
nebaigusios ratifikavimo proceso, taip pat pasirašė ir ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją2. Šios Konvencijos 9 straipsnyje nustatyta, kad valstybės šios Konvencijos 
šalys imasi reikiamų priemonių, kad „užtikrintų, kad privačios įmonės, siūlančios 
visuomeninius objektus ar paslaugas, atsižvelgtų į visus su neįgaliaisiais susijusius aspektus“ 
ir kad jos turėtų skatinti kitokią tinkamą pagalbą ir paramą neįgaliesiems, kad „būtų užtikrinta 
jų galimybė gauti informaciją.“ Teisė gauti informaciją prieinama forma toliau pabrėžiama 
šios Konvencijos 21 straipsnyje. Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad 
įgyvendintų šios JT konvencijos nuostatas ir patenkintų neįgaliųjų poreikius.

Dėl maistingumo deklaracijos pagal naująjį teisės aktą ši deklaracija bus privaloma nuo 
2016 m. gruodžio mėn. Teisės aktų leidėjai apsvarstė šviesoforo principu grindžiamas 
sistemas, atspindinčias maistinę sudėtį. Nebuvo vieningai susitarta dėl šių sistemų įtraukimo į 
šį reglamentą. Galutiniame kompromisiniame variante susitarta maistingumo deklaracijas 
teikti tam tikru formatu. Tačiau pagal šio reglamento nuostatas taip pat leidžiama nustatyti 
papildomas informacijos apie maistingumą nurodymo ir pateikimo formas. Todėl tokias 
sistemas, kaip grindžiamoji šviesoforo principu, maisto ūkio subjektai gali taikyti 
savanoriškai, o valstybių narių valdžios institucijos gali jas rekomenduoti, jeigu jos atitinka 
kriterijų, kuriais visų pirma siekiama užtikrinti, kad tokios sistemos padėtų vartotojui lengviau 
suprasti informaciją, sąrašą ir nesudaro kliūčių laisvam prekių judėjimui.

Išvada

Teisės aktų leidėjai, neseniai persvarstydami Sąjungos teisės aktus dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams, jau apsvarstė peticijos pateikėjo iškeltą klausimą. Buvo nuspręsta 
nereikalauti privalomai teikti informaciją Brailio raštu, tačiau geresnis įskaitomumas, 
užtikrinamas nustačius privalomą mažiausią teksto šrifto dydį, jau yra pirmasis žingsnis 
galimybių susipažinti su šia informacija didinimo linkme.
Dėl maistingumo deklaracijų, nors pagal naująjį reglamentą šviesoforo principu grindžiama 
sistema nėra privaloma, ji gali būti taikoma savanoriškai, jeigu atitinka tam tikrus kriterijus.“

                                               
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/.


