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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.1.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0888/2009 dėl pakuočių reikalavimų pakeitimo ir standartinių 
kiekių nustatymo, kurią pateikė Vokietijos pilietis S. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad Vokietijoje ir daugelyje kitų šalių buvo įprasta, jog produktai, 
pavyzdžiui, šokoladas, buvo parduodami po 100 arba 1 000 gramų. Pasak peticijos pateikėjo, 
Europos Sąjunga pakeitė taisykles, todėl pardavėjai dabar vietoj 100 gramų produkto gali 
siūlyti 98 gramus pakuotėje. Peticijos pateikėjas mano, kad šitaip lengva apgaudinėti 
vartotojus, nes sunkiau apskaičiuoti vieneto kainą. Peticijos pateikėjas mano, kad ankstesnės 
veiksmingos taisyklės turi būti grąžintos, nes jos naudingesnės vartotojui. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Bendrosios aplinkybės

Dėl taisyklių, susijusių su vardinių kiekių skalėmis

1980 m. sausio 15 d. Tarybos direktyva 80/232/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 
leidžiamomis tam tikrų fasuotų produktų vardinių kiekių ir vardinių tūrių skalėmis, 
suderinimo, kurioje nustatytos tam tikrų fasuotų maisto produktų turinio vardinių kiekių 
skalės, buvo panaikinta Direktyva 2007/45/EB1. Direktyva 80/232/EEB niekada nebuvo 
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taikoma kakavos ir šokolado produktams.

Dėl specialių ženklinimo taisyklių kakavos ir šokolado produktams 
1973 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvos 73/241/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktus, suderinimo 
6 straipsnyje nustatyta kad: „Šokolado, šokolado be priedų, riešutinio gianduja šokolado, 
pieninio šokolado, šokolado, kurio sudėtyje yra didesnis pieno kiekis, riešutinio gianuja 
pieninio šokolado, baltojo šokolado ir įdaryto šokolado luitai arba gabalėliai, kai 
kiekvienas jų sveria 85–500 g., gali būti pardavinėjami tik šiais atskirais svoriais: 100 g., 
125 g., 150 g., 200 g., 250 g., 300 g. 400 g. ir 500 g.“
Nuo 2003 m. rugpjūčio 3 d. Direktyva 73/241/EEB panaikinta 2000 m. birželio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos 
ir šokolado produktų. Šioje direktyvoje nenustatytas įsipareigojimas pardavinėti šiuos 
produktus konkrečiais atskirais svoriais.
Dėl taisyklių, susijusių su vieneto kainos žymėjimu
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint 
vartotojams siūlomų prekių kainas nustatytas įsipareigojimas žymėti visų prekių pardavimo 
ir vieneto kainas. Tikslas – padidinti vartotojams teikiamos informacijos kokybę ir
palengvinti kainų palyginimą. Informacija turi būti nedviprasmiška, pateikta matomoje 
vietoje ir lengvai įskaitoma.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Direktyva 2000/36/EB pakeista Direktyva 73/241/EEB siekiant supaprastinti jos nuostatas ir 
nustatyti tik esminius reikalavimus dėl laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje, kurių reikia 
laikytis.

Todėl Direktyva 2000/36/EB buvo siekiama tik suformuluoti kakavos ir šokolado produktų 
sudėties, gamybos sąlygų, pakavimo apibrėžtis bei bendrąsias taisykles ir tam tikras 
ženklinimo etiketėmis taisykles. Šios naujos nuostatos buvo suderintos su Bendrijos bendrais 
teisės aktais maisto produktų srityje, visų pirma su teisės aktais dėl ženklinimo, saldiklių ir 
kitų leidžiamų papildų, prieskonių ir analizės metodų.

Tarybos direktyvoje 80/232/EEB nustatytos tam tikros tam tikrų fasuotų produktų vardinių 
kiekių ir vardinių tūrių skalės.

Direktyva, į kurią nebuvo įtrauktos konkrečios EB taisyklės dėl šokolado, buvo atšaukta 
Direktyva 2007/45/EB1, nustatančia vyno ir spiritinių gėrimų pakuočių dydžių vardinius 
kiekius tais atvejais, kai privalomi EB dydžiai jau buvo nustatyti.

Siekdama persvarstyti fasuotų produktų vardinių kiekių taisykles Komisija atlikto poveikio 
vertinimą, kuris parodė, kad laisvai pasirenkami dydžiai yra geriausias sprendimas, nes jie 
sudaro pramonei sąlygas nevaržomai konkuruoti ir vartotojams suteikia pasirinkimo laisvę. 
Todėl Direktyvos 2007/45/EB 2 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės sudarytų 
sąlygas laisvam visų vardinių kiekių judėjimui.
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Dėl vartotojų patiriamų sunkumų apskaičiuojant vieneto kainą būtų naudinga atkreipti 
dėmesį į tai, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos 
žymint vartotojams siūlomų prekių kainas 3 straipsnyje nustatyta, kad: „1. Prekių 
pardavimo ir vieneto kainos žymimos ant visų 1 straipsnyje minimų prekių [...] Vieneto 
kainos nebūtina žymėti, jei ji sutampa su prekės pardavimo kaina.“

Tos pačios direktyvos 2 straipsnyje įtvirtinta vieneto kainos apibrėžtis: „[...] b) vieneto kaina 
reiškia galutinę prekės vieno kilogramo, vieno litro, vieno metro, vieno kvadratinio metro 
arba vieno kubinio metro ar kito matavimo vieneto, plačiai ir įprastai naudojamo toje 
valstybėje narėje prekiaujant tam tikromis prekėmis, kainą su PVM ir visais kitais mokesčiais; 
[…].“

Be to, tos pačios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Prekių pardavimo ir vieneto 
kainos turi būti nurodytos nedviprasmiškai, matomoje vietoje ir lengvai įskaitomos“.
Todėl vartotojas gali lengvai palyginti kainas remdamasis šiuo privalomu žymėjimu.

Išvados

Peticijos pateikėjo pasiūlymui atkurti ankstesnes taisykles negali būti pritarta, nes jis 
prieštarauja Bendrijos tikslui siekti geresnio reglamentavimo, kuriuo siekiama reglamentuoti 
tik aspektus, būtinus konkrečiam tikslui pasiekti, kai nėra kitų priemonių.

Teisės normomis, pagal kurias numatomas privalomas maisto produktų vieneto kainos 
žymėjimas, apsaugoma nuo vartotojų apgaudinėjimo pavojaus.“


