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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja norėtų būti aiškiau informuojama apie maisto produktų sudėtį. Ji siūlo 
maisto produktų etiketėse aiškiau nurodyti, pvz., cukraus, riebalų kiekį arba maisto medžiagų 
tipą pagal „šviesoforo“ modelį. Ji supranta, kad paskutinį kartą pateikus tokį siūlymą, jam 
aršiai pasipriešino maisto produktų įmonių lobistai. Tačiau ji sako, kad toks ženklinimas 
mokytų vartotojus ir skatintų juos rinktis sveikesnę mitybą. Taip pat ji mano, kad svarbu 
panašiai informuoti vartotojus apie pesticidus, kurie naudojami auginant vaisius ir daržoves, 
bei apie antibiotikus, kurie naudojami mėsai auginamiems gyvūnams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo1

nustatytos suderintos taisyklės dėl maisto produktų, pateikiamų galutiniam vartotojui, 
ženklinimo ir nurodoma, kad ženklinimas neturi būti klaidinantis.
Tarybos direktyvoje 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo2 nustatytos 

                                               
1 OL L 109, 2000 5 6, p. 29.
2 OL L 276, 1990 10 6, p. 40.
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taisyklės dėl savanoriško maistingumo ženklinimo.

Šios direktyvos neseniai persvarstytos. Nuo 2014 m. gruodžio 13 d. Direktyva 2000/13/EB ir 
Direktyva 90/496/EEB bus panaikintos ir pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams1.

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.

Reglamente taip pat reikalaujama, kad iki 2017 m. gruodžio 13 d. Komisija pateiktų Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl tokių papildomų išraiškos ir pateikimo formų naudojimo, 
jų poveikio vidaus rinkai ir tikslingumo toliau derinti tas išraiškos ir pateikimo formas. Kartu 
su šia ataskaita Komisija gali pateikti pasiūlymus iš dalies keisti atitinkamas Sąjungos 
nuostatas.

Kiek tai susiję su antibiotikų liekanomis gyvūninės kilmės maisto produktuose ir pesticidų 
liekanomis augalinės ir gyvūninės kilmės maisto produktuose arba ant jų, ES teisės akte jau
nustatyta, kad maisto produktai, kuriuose liekanų lygis viršija nustatytą maksimalią ribą, 
nustatytą vartotojų saugai užtikrinti, neatitinka reikalavimų ir turi būti pašalinti iš maisto 
grandinės.

Nėra ir neplanuojama nustatyti tokio reikalavimo ženklinti pesticidų ar antibiotikų naudojimą 
maisto gamyboje. Tačiau savanoriškai ir kai tai reikalinga, galima nurodyti tokio metodo 
nenaudojimą maisto etiketėje.

Išvada

Peticijos pateikėjos iškeltas klausimas, susijęs su papildomomis maistingumo deklaracijos 
išraiškos formomis, jau buvo aptartas teisės aktų leidėjų neseniai persvarstant Sąjungos teisės 
aktus dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Nors pagal naująjį reglamentą tokios 
papildomos formos kaip „šviesoforo“ principu grindžiama sistema nėra privalomos, ji gali 
būti taikoma savanoriškai, jeigu atitinka tam tikrus kriterijus.

Dėl pesticidų ir antibiotikų naudojimo maisto grandinėje galiojančiais teisės aktais 
užtikrinama, kad maistas būtų saugus. Maisto tvarkymo subjektai taip pat gali informuoti
vartotojus apie pesticidų arba antibiotikų nenaudojimą, kai to reikia. Šiuo metu diskusijos dėl 
galimybės įvesti privalomą ženklinimą nurodant šių medžiagų naudojimą maisto gamybos 
procese nevyksta.“

                                               
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.


