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„Assoutenti“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai, atstovaujantys vienai vartotojų asociacijai, atkreipia dėmesį į tai, kad 
alkoholinių gėrimų vartojimas gali sukelti rimtų ligų, o piktnaudžiaujant juo galima įgyti 
priklausomybę. Todėl peticijos pateikėjai reikalauja priimti Europos Sąjungos teisės aktą, 
pagal kurį alkoholinių gėrimų etiketėse vartotojams būtų pateikiama tinkama informacija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo įvairių tyrimų dėl neigiamo poveikio sveikatai, susijusio su 
alkoholinių gėrimų vartojimu, rezultatus ir ypač faktą, kad, neatsižvelgiant į suvartojamą 
kiekį, alkoholis yra tam tikrų tipų vėžio rizikos veiksnys. Todėl peticijos pateikėjas mano, kad 
ES teisės aktuose turėtų būti nustatytas reikalavimas ženklinti alkoholinius gėrimus, kad 
vartotojai būtų tiksliai ir aiškiai įspėti. 

Be to, peticijos pateikėjas apgailestauja, kad nebuvo patvirtintos specialios alkoholinių gėrimų 
ženklinimo nuostatos, kaip to reikalaujama Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnio 3 dalyje. Be 
to, teigiama, kad ši teisinė spraga nebuvo ištaisyta Komisijos pasiūlyme dėl Reglamento dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams. 
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Komisijos pastabos

Vartotojų sveikatos apsauga Komisijai yra didžiausios svarbos klausimas. Taip pat svarbu 
pateikti vartotojams informaciją, kuri būtina sprendimams dėl maisto priimti turint reikiamą 
informaciją. 

Direktyvoje 2000/13/EB1 nustatytos horizontalios taisyklės informacijai, kuri turi būti 
nurodyta maisto produktų, įskaitant ir alkoholinius gėrimus, etiketėse. Todėl reikalaujama, 
kad ant tokių maisto produktų būtų nurodyta konkreti informacija, nurodyta šios direktyvos 
3 straipsnyje. Vienintelė konkrečiai su tam tikrais alkoholiniais gėrimais susijusi išimtis yra 
9 straipsnio 5 dalyje, kurioje leidžiama nenurodyti vynų, likerinių, putojančių, aromatizuotų 
vynų ir panašių produktų, gaunamų iš vynuogių, vynuogių misos ar kitų vaisių, ir gėrimų, 
turinčių 10 tūrio proc. arba daugiau alkoholio, tinkamumo vartoti trukmės. 

Iš esmės alkoholiniams gėrimams taip pat galioja reikalavimas ženklinti sudedamąsias dalis. 
Teisės aktų leidėjo ketinimai patvirtinami Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnio 3 dalyje, 
kurioje teigiama, kad šiuo tikslu bus nustatytos taisyklės. Tačiau, kaip minėjo peticijos 
pateikėjas, kadangi tokių taisyklių nėra, šio principo faktiškai taikyti neįmanoma. Tačiau 
reikėtų pabrėžti, kad Komisija tris kartus (1982, 1991 ir 1997 m.) pateikė pasiūlymą Tarybai 
nustatyti alkoholinių gėrimų sudedamųjų dalių ženklinimo taisykles. Deja, taip ir nepavyko 
pasiekti Europos Parlamento ir Tarybos sutarimo. 

Pabrėžtina, kad bet kokiu atveju alkoholinių gėrimų sudedamosios dalys turi būti nurodytos 
etiketėje, jei jos pateiktos Direktyvos 2000/13/EB IIIa priede (alergenai). 

Dėl alkoholinių gėrimų sudedamųjų dalių išvardijimo Komisijos pasiūlyme dėl Reglamento 
dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams2 buvo bandyta, inter alia, pagerinti padėtį ir 
išaiškinti dabartinį teisinį netikrumą. Siekiant atsižvelgti į vartotojų informacijos poreikį, 
pasiūlyme buvo teigiama, kad paruoštų gerti maišytų alkoholinių gėrimų, dažnai vadinamų 
populiariaisiais alkoholiniais kokteiliais, etiketėse turėtų būti išvardytos sudedamosios dalys. 
Atsižvelgiant į vyno, stipriųjų alkoholinių gėrimų ir alaus specifiką ir siekiant užtikrinti 
nuoseklų požiūrį ir suderinamumą šiame sektoriuje, buvo numatyta, kad Komisija pateiks 
ataskaitą apie Sąjungos taisyklių dėl tokių produktų sudedamųjų dalių sąrašo ir maistingumo 
ženklinimo padėtį bei galimas priimti priemones. 

Taryboje ir Europos Parlamente diskutuojant dėl pasiūlyto dokumento teksto Komisijos 
pasiūlytai politikos krypčiai nepritarta. Taigi EP reikalavo, kad visi alkoholiniai gėrimai būtų 
atleisti nuo reikalavimo etiketėse nurodyti sudedamąsias dalis ir maistingumo informaciją. 
Savo ruožtu Komisija ragino daryti išimtį vynui, stipriesiems alkoholiniams gėrimams ir alui 
bei panašiems konkuruojantiems produktams ir per ateinančius penkerius metus pateikti 
ataskaitą apie šių produktų ženklinimą. Galiausiai šiuo atžvilgiu buvo pasiektas kompromisas, 

                                               
1 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių 
narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, 
derinimo, OL L 109, 2000 5 6, p. 29.
2 COM(2008) 40 final
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paliekant ženklinimo išimtį visiems alkoholiniams gėrimams. Be to, teisės aktų leidėjas 
įpareigojo Komisiją per trejus metus parengti ataskaitą dėl ženklinimo reikalavimų, susijusių 
su sudedamųjų dalių sąrašu, taikymo tokiems produktams ir spręsti klausimą, ar ateityje turėtų 
būti pateikiama alkoholinių gėrimų maistingumo informacija ir visų pirma nurodoma jų 
energinė vertė. 

Persvarstant dabartinę ES teisinę sistemą dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, 
klausimas dėl įspėjamųjų etikečių ant alkoholinių gėrimų nebuvo keliamas. Todėl ir 
atsižvelgiant į įvairius su alkoholiu susijusius pavojus, kurie yra pažymimi savanoriško 
ženklinimo sistemose, priimtame naujame Reglamente (ES) Nr. 1169/20111 nenumatyta 
reikalavimų šiuo klausimu. Tačiau valstybės narės gali patvirtinti tokius įspėjimus 
priimdamos savo nacionalines nuostatas (inter alia) dėl visuomenės sveikatos priežasčių. Jų 
suderinamumą su Sąjungos teise kiekvienu atveju Komisija turi vertinti atskirai. Be to, 
Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 Komisija, atsižvelgiant į ataskaitą dėl alkoholinių gėrimų 
ženklinimo, raginama apsvarstyti kitus konkrečius su alkoholiniais gėrimais susijusius 
reikalavimus. Šiuo atžvilgiu Komisija yra raginama atsižvelgti į visuomenės susirūpinimą dėl 
su alkoholio vartojimu susijusios žalos, ypač jaunimui ir pažeidžiamiems vartotojams. 

Galiausiai reikėtų paminėti, kad ES strategijoje, skirtoje remti valstybes nares mažinant 
alkoholio daromą žalą, vienoje iš prioritetinių temų nurodyta, kad reikia informuoti, šviesti ir 
didinti informuotumą apie žalingo ir pavojingo alkoholio vartojimo poveikį. Komisija ragina 
alkoholio gamintojus savanoriškai teikti pranešimus ant alkoholinių gėrimų, kad vartotojai 
būtų informuojami apie pavojų sveikatai. Taigi kai kurie gamintojai savanoriškai naudoja 
įspėjimo formą apie su nėštumu susijusius pavojus, toks įspėjimas yra privalomas 
Prancūzijoje. Tokia praktika padeda siekti tam tikro informacijos pateikimo nuoseklumo ir 
vienodumo visose gėrimų kategorijose ir visose valstybėse narėse.

Išvada

Vadovaudamasi priimtais naujais teisės aktais maisto ženklinimo srityje, Komisija toliau 
nagrinės reikalavimus dėl informacijos ant alkoholinių gėrimų. Todėl, pasitarusi su 
suinteresuotaisiais subjektais ir valstybėmis narėmis, iki 2014 m. gruodžio 13 d. Komisija 
pateiks ataskaitą, prie kurios, jei reikės, bus pridėtos teisėkūros priemonės, kuriomis bus 
nustatyti konkretūs šių gaminių ženklinimo reikalavimai. Šiuo atžvilgiu bus išnagrinėti visi 
esami tyrimų rezultatai (įskaitant ir peticijos pateikėjo paminėtus) ir informacija.“

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams, OL L 304, 2011 11 22.


