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Mastromauro Attilio Mastromauro makaronų gamintojų vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aptaria taisykles, kuriomis Italijoje ir visoje Europoje reglamentuojama 
žmonių maistui skirtų makaronų gamyba. Ji pateikia pavyzdį ir parodo, kad iš esmės tų pačių 
produktų gamybai taikomos skirtingos taisyklės. Nurodydama įvairias iniciatyvas, kuriomis 
siekiama pataisyti padėtį, ji ragina imtis papildomų veiksmų siekiant patobulinti, supaprastinti 
ir apriboti teisės aktus. Ji taip pat reiškia susirūpinimą dėl padidėjusios pagrindinės makaronų 
sudedamosios dalies (miltų) kainos ir nurodo, kad nemažai prekybos tinklų už makaronus 
siūlo mažiau negu siekia jų gamybos išlaidos. Peticijos pateikėja įtaria, kad prekybos tinklai 
iškreipia konkurenciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. rugsėjo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Peticijos pateikėja norėtų, kad jai būtų išaiškinti Italijos teisės aktai, reglamentuojantys miltų 
ir makaronų gamybą ir prekybą jais (2001 m. vasario 9 d. prezidento nutarimas Nr. 187 dėl 
reglamento, kuriuo keičiamos žmonių maistui skirtų miltų ir makaronų gamybą 
reglamentuojančios nuostatos). Pirmiausia peticijos pateikėja prašo išaiškinti teiginio 
„makaronai, gaminami pagal reikalavimus, kurie neišdėstyti šiame reglamente“ prasmę 
(minėto Italijos nutarimo 12 straipsnis) ir išaiškinti šio teiginio sąveiką su ES teisės aktais, 
reglamentuojančiais maisto ir maisto produktų papildymą vitaminais ir mineralais bei tam 
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tikromis kitomis medžiagomis1 ir specialios paskirties maisto produktus2.

Svarbu paminėti, kad nėra jokių Bendrijos taisyklių, reglamentuojančių būtent miltų ir 
makaronų gamybą ir prekybą jais. Taigi Italija, kaip ir visos kitos valstybės narės, turi teisę 
išlaikyti esamus arba priimti naujus teisės aktus, reglamentuojančius šį klausimą, su sąlyga, 
kad tokie teisės aktai neprieštarautų Europos bendrijos steigimo sutarčiai ir galiojantiems 
Bendrijos teisės aktams, pavyzdžiui, taisyklėms, reglamentuojančioms maisto ženklinimą, 
maisto papildymą vitaminais ir mineralais, specialiosios paskirties maisto produktus ir kt.

Apie minėtą Italijos teisės aktą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms buvo tinkamai ir laiku 
pranešta parengus jo projektą, kaip nustatyta Direktyvoje 98/34/EB, kurioje reikalaujama 
pranešti apie visus nacionalinius privalomuosius teisės aktus, kuriais nustatomos techninės 
specifikacijos, išskyrus tuos teisės aktus, kuriais perkeliamos Europos Sąjungos teisės aktų 
nuostatos. Komisija neprieštaravo minėto nutarimo priėmimui, nes jis buvo suderinamas su 
Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatomis ir Bendrijos teise.

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija nėra įgaliota aiškinti pačių nacionalinių 
teisės aktų ir spręsti apie jų teisėtumą. Juos aiškinti Komisija gali tik tais atvejais, kai kyla 
klausimas dėl minėtų teisės aktų suderinamumo su EB teise.

Kalbant apie Italijos teisės aktų, reglamentuojančių makaronų gamybą ir prekybą jais, sąveiką 
su Europos Sąjungos teisės aktais dėl maisto pagerinimo, verta paminėti Reglamentą (EB) 
Nr. 1925/2006, kuriuo suderinamos valstybių narių įstatymų, taisyklių ir administracinių 
veiksmų nuostatos, susijusios su maisto (įskaitant makaronus) produktų papildymu vitaminais 
ir mineralais. Pirmiausia jame pateikiamas suderintas vitaminų ir mineralų sąrašas. 
Reglamentu leidžiama naudoti tik išvardytas medžiagas, tarp kurių yra ir folio rūgštis. Be to, 
minėtu reglamentu valstybėms narėms suteikiama galimybė taikyti pranešimo procedūrą, 
kuria būtų siekiama palengvinti veiksmingą jų teritorijoje parduodamų produktų kontrolę. 
Apie produktus pranešama tuo pačiu metu, kai jie pateikiami į rinką, pranešime pateikiamas 
produkto etiketės pavyzdys.

Valstybės narės negali riboti arba uždrausti prekybos maistu, kuris atitinka minėto reglamento 
nuostatas ir priimtus Bendrijos teisės aktus, kuriais siekiama tokias nuostatas įgyvendinti, 
taikant nesuderintas nacionalinių teisės aktų nuostatas, kuriomis reglamentuojamas maisto 
papildymas vitaminais ir mineralais.

Dėl klausimo apie tai, ar vitaminais arba mineralais praturtinti makaronai gali būti laikomi 
specialios paskirties maisto produktu (dietiniu produktu), reikėtų pažymėti, kad tik maistas, 
kuris tenkina tam tikrą tam tikros gyventojų grupės poreikį ir gali būti aiškiai išskiriamas iš 
įprastai mitybai skiriamo maisto, gali būti parduodamas kaip dietinis maistas.

Galiausiai peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento skirti daugiau dėmesio Europos 
Sąjungos geresnės teisėkūros ir geresnio reglamentavimo iniciatyvas, kad Italijos teisės 
aktams jos suteiktų naudos kokybės ir paprastinimo atžvilgiu.

                                               
1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 (OL L 404, 
2006 12 30, p. 26).
2 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 89/398/EEB (OL L 187, 1989 6 30, p. 27).
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Europos Komisija ėmėsi įgyvendinti naują reglamentavimo aplinkos supaprastinimo 
strategiją, kuria kuriama Bendrijos acquis modernizavimo metodika. Pirmiausia maistą 
reglamentuojančių teisės aktų srityje Komisija, inter alia, priėmė pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams1. 
Pasiūlymu atnaujinama, supaprastinama ir paaiškinama dabar galiojanti maisto ženklinimo 
tvarka nauja redakcija išdėstant skirtingas horizontaliąsias maisto ženklinimo nuostatas 
(maistingumo ženklinimo taisyklės papildomos maisto ženklinimo nuostatomis). Šiuo 
reglamentu, kaip teisės aktu, siekiama supaprastinti teisės aktus ir taip užtikrinti, kad visi 
rinkos dalyviai tuo pačiu metu vadovautųsi tomis pačiomis taisyklėmis.

Sujungus Direktyvą 2000/13/EB ir Direktyvą 90/496/EEB dėl maistingumo ženklinimo į 
vieną dokumentą, supaprastinama reglamentavimo sistema. Be to, minėtu pasiūlymu 
supaprastinama su Direktyva 2000/13/EB susijusių teisės aktų struktūra, nes pagal 
galiojančius horizontaliuosius maisto ženklinimo teisės aktus taikomos nuostatos išdėstomos 
nauja redakcija ir pakeičiamos. Pasiūlyme aptariami tam tikri konkretūs politiniai klausimai, 
todėl suinteresuotiesiems subjektams bus kur kas paprasčiau laikytis nuostatų ir šios taps 
aiškesnės.

Minėtas pasiūlymas įtrauktas į šiuo metu Komisijos vykdomą Bendrijos acquis 
communautaire atnaujinimo ir supaprastinimo programą ir Komisijos darbo ir teisėkūros 
programą, kurios nuoroda 2006/SANCO/001. 2

Peticijos pateikėjo nuorodos dėl galimo blogo maisto tiekimo grandinės veikimo atžvilgiu 
Komisija norėtų priminti, kad ji savo susirūpinimą dėl neseniai padidėjusių maisto produktų 
didmeninių ir mažmeninių kainų išreiškė komunikate „Spręsti kylančių maisto produktų kainų 
klausimą. Nurodymai dėl ES veiksmų“, kurį ji priėmė 2008 m. gegužės mėn.3 Komunikate 
siūloma keletas iniciatyvų, kaip sušvelninti padidėjusių maisto kainų poveikį ES, ir siūloma 
sudaryti darbo grupę, kuri nagrinėtų, kaip veikia maisto tiekimo grandinė, pavyzdžiui, kokia 
yra rinkos koncentracija ir segmentacija ES mažmeninės prekybos maistu ir maisto platinimo 
sektoriuose. Ši darbo grupė sėkmingai pateikė pirmąją padėties apžvalgos ataskaitą, kuri 
įtraukta į antrąjį Komisijos komunikatą „Maisto produktų kainos Europoje“4, priimtą 2008 m. 
gruodžio mėn. Šiame komunikate siūlomas veiksmų planas maisto tiekimo grandinės 
veikimui gerinti. Plane numatomos penkios priemonės:

i) skatinti maisto tiekimo grandinės konkurencingumą;
ii) pasirūpinti, kad būtų veiksmingai ir nuosekliai užtikrintas konkurencijos ir 

vartotojų apsaugos taisyklių vykdymas maisto tiekimo rinkose;
iii) peržiūrėti taisykles, kurios, kaip nustatyta, galėtų kelti problemų maisto tiekimo 

grandinės veikimui;
iv) teikti geresnę informaciją vartotojams, valstybės institucijoms ir rinkos 

subjektams pradėjus Europos mastu taikyti nuolatinę maisto kainų stebėseną;

                                               
1 COM(2008)40 galutinis.
2 Komisijos darbinis dokumentas „Trečioji reglamentavimo aplinkos paprastinimo strategijos pažangos 
ataskaita“ (COM(2009)17).
3 COM(2008)321 galutinis.
4 COM(2008)821.
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v) analizuoti priemones, kuriomis būtų atgrasoma nuo spekuliavimo, žalingo žemės 
ūkio prekių rinkų komerciniams subjektams.

Dėl konkurencijos taisyklių taikymo maisto sektoriuje reikėtų pažymėti, kad konkurencinga 
rinka geriausiai užtikrina vartotojams, kad maisto kainos būtų kuo žemesnės, o pasirinkimas –
didžiausias. Todėl, be abejonės, svarbu apsvarstyti visus svarbius šias rinkas veikiančius 
veiksnius ir nuodugniai išnagrinėti visus koncentracijos atvejus ir visus galimo 
antikonkurencinio elgesio atvejus, kurie gali iškreipti mažmenines rinkas ir taip pakenkti 
vartotojams. Aptikus įrodymų apie konkurencijos taisykles pažeidžiantį elgesį, toks klausimas 
turėtų būti sprendžiamas ES lygmeniu, tokiu atveju Komisija atidžiai išnagrinėtų konkretų 
atvejį ir nuspręstų, ar imtis tolesnių veiksmų. Nacionalinės konkurencijos institucijos taip pat 
gali imtis veiksmų prieš antikonkurencinę veiklą, kuri galėtų pažeisti ES konkurencijos 
taisykles tam tikroje nacionalinėje rinkoje. Pavyzdžiui, 2009 m. vasario mėn. Italijos 
konkurencijos institucija skyrė piniginę baudą makaronų gamintojams ir pramonės 
asociacijoms dėl konkurencijos taisykles pažeidžiančių susitarimų sudarymo, kuriais buvo 
siekiama pakelti sausų makaronų gaminių kainas.

Be to, kitos politikos kryptys ir taisyklės (pavyzdžiui, dėl vartotojų apsaugos ir sąžiningos 
prekybos) reglamentuoja mažmeninės rinkos sektoriaus veikimą ir gali labiau tikti iškilusioms 
problemoms spręsti.

Komisija viliasi, kad šis išaiškinimas bus naudingas, ypač tęsiant jau pradėtą darbą, t. y. 
reglamentavimo sistemos paprastinimą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Komisijai pateikus paskutinį atsakymą dėl šio atvejo, peticijos pateikėja atsiuntė papildomos 
informacijos, kurioje daugiausia dėmesio skiriama pranešimo klausimui.

Šiuo atžvilgiu Komisija pažymi, kad Reglamente (EB) Nr. 1925/2006 suderinamos 
nacionalinės nuostatos, susijusios su maisto produktų papildymu vitaminais ir mineralais bei 
tam tikromis kitomis medžiagomis, siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą, 
kartu užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį. Pirmiausia sudarytas vitaminų ir mineralų, 
kurie gali būti dedami į maistą, sąrašas, atitinkantis minėtame reglamente išdėstytas taisykles. 
Todėl visas maistas (įskaitant itališkus makaronus), kuris atitinka minėtus reikalavimus, gali 
būti teisėtai parduodamas ES.

Toliau, apsikeitus informacija su Italijos valdžios institucijomis, buvo nutarta, kad, kaip 
apibrėžta 2001 m. vasario 9 d. Italijos prezidento nutarime Nr. 187, makaronai patenka į 
Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 taikymo sritį, todėl jie gali būti papildomi vitaminais ir 
mineralais. Be to, Italijos valdžios institucijos paaiškino, kad nedraudžiama vartoti 
pavadinimą „pasta Italiana“ vitaminais ir mineralais papildytiems makaronams pavadinti. 
Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad minėtos taisyklės 
būtų tinkamai taikomos.

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1925/2006, valstybės narės gali reikalauti iš maistą 
gaminančių įmonių, pateikiančių produktą į rinką tos valstybės teritorijoje, pranešti 
kompetentingai institucijai apie tą pateikimą į rinką, siekiant palengvinti veiksmingą tokių 
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produktų stebėseną. Taigi Italijos valdžios institucijų nustatyta pranešimo procedūra ES teisės 
nuostatų nepažeidžia.

Baigiant pažymėtina, kad Komisija užtikrina, kad visos nustatytos priemonės, apie kurias 
pranešė valstybės narės, būtų tinkamai yra teisingai įvertintos. Tokių priemonių vertinimą 
atlieka Komisija, remdamasi bendru Sutarties nuostatose ir galiojančiose ES taisyklėse 
nustatytu tikslu. Papildomi valstybių narių nustatyti ženklinimo reikalavimai turi būti 
tinkamai bei konkrečiai pagrįsti ir aiškiai išvardyti ES teisės aktuose, tokie reikalavimai gali 
būti susiję su visuomenės sveikatos apsauga, sukčiavimo prevencija arba pramoninių ir 
komercinių nuosavybės teisių apsauga ir jie negali sudaryti neproporcingų kliūčių laisvam 
prekių judėjimui. Taigi manoma, kad ES lygmeniu esama tinkamų apsaugos priemonių ir 
procedūrų, kuriomis remiantis būtų galima tinkamai atsižvelgti į nesuderintas nacionalinės 
teisės nuostatas ir išlaikyti ES teisės nuoseklumą ir darnumą.“


