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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad ženklinant maisto produktus turėtų būti privaloma nurodyti, ar 
gaminant atitinkamą produktą (arba atskiras jo sudedamąsias dalis) buvo naudojamos 
gyvūninės kilmės medžiagos ir, jei taip, kurios gyvūninės kilmės sudedamosios dalys buvo 
naudojamos. Peticijos pateikėjas teigia, kad daugelis vegetarų ir veganų nevalgo jokių 
gyvūninės kilmės produktų. Todėl jie nori žinoti, ar maisto produkto, kurį jie ketina valgyti, 
sudėtyje yra gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių arba sudedamųjų dalių, kurias gaminant 
buvo naudojamos gyvūninės kilmės sudedamosios dalys. Jie nori žinoti, pvz., ar vaisių sultyse 
arba aluje yra gyvūninės kilmės želatinos. Šiuo metu tai nėra nurodyta ant maisto produktų 
pakuočių. Daugelis vegetarų ir veganų, taip pat tam tikrų religijų šalininkų nevartoja tam tikrų 
maisto produktų, nes neaišku, ar juose yra gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių arba tokių 
sudedamųjų dalių likučių. Peticijos pateikėjas mano, kad vartotojai turi teisę žinoti ne tik tai, 
iš kokių sudedamųjų dalių susideda maisto produktas, bet ir tai, kaip šis maisto produktas 
buvo gaminamas ir kokios sudedamosios dalys buvo naudojamos. Tik taip jie gali priimti 
žinojimu pagrįstus sprendimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
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reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo 
nustatytos suderintos taisyklės dėl maisto produktų, pateikiamų galutiniam vartotojui, 
ženklinimo1 ir reikalaujama maisto produkto etiketėje pateikti sudedamųjų dalių sąrašą.
Konkrečių taisyklių, susijusių su informacija apie maisto tinkamumą veganams, vegetarams ir 
tam tikrų religijų šalininkams, nėra. Tačiau tokia informacija gali būti teikiama savanoriškai, 
su sąlyga, kad ji neklaidina vartotojo.

Neseniai ši direktyva buvo peržiūrėta. Nuo 2014 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams2

bus panaikinta ir pakeista Direktyva 2000/13/EB.

Naujajame reglamente nenustatomas privalomas ženklinimas etikete dėl maisto tinkamumo 
vegetarams, veganams ar tam tikros religijos šalininkams, tačiau Komisijos reikalaujama 
priimti įgyvendinimo aktą dėl savanoriškos informacijos, susijusios su maisto tinkamumu 
vegetarams ar veganams. Šiuo įgyvendinimo aktu būtų siekiama aiškiau išdėstyti 
reikalavimus, reikalingus siekiant užtikrinti, kad maistas būtų laikomas tinkamu vegetarams 
ar veganams.

Reglamentu nenumatomas pirmiau minėto reikalaujamo įgyvendinimo akto galutinis 
terminas. Reglamente Komisijai nustatyti kiti įgyvendinimo įgaliojimai, kuriems numatyti 
griežti galutiniai terminai. Taigi Komisija teiks pirmenybę šiems veiksmams.

Išvada

Peticijos pateikėjo iškeltas klausimas buvo keliamas vykstant diskusijai, kuri lėmė 
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 priėmimą. Nors teisės aktų leidėjai nenustato privalomo 
ženklinimo etikete dėl maisto tinkamumo vegetarams, veganams ar tam tikros religijos 
šalininkams, tačiau Komisijos reikalaujama priimti įgyvendinimo aktą dėl savanoriškos 
informacijos, susijusios su maisto tinkamumu vegetarams ar veganams.“

                                               
1 OL L 109, 2000 5 6, p. 29.
2 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.


