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Tema: Peticija Nr. 0544/2011 dėl vartotojų teisių apsaugos ir kovos su maisto 
produktų padirbinėjimu, kurią pateikė Italijos piliečiai Roberto Raggi ir 
Giuseppe Fusari asociacijos „SOS Europos vartotojai“ (angl. „SOS 
European Consumers’ Association“) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje rašoma apie rimtą padirbtų ir valstybių narių visuomenės sveikatos teisės aktų 
neatitinkančių maisto produktų, ypač pagamintų Kinijoje, importo į ES problemą.

Šiuo požiūriu Europos Komisijos prašoma imtis ryžtingesnių veiksmų kovojant su padirbtų ir 
žmogaus sveikatai kenksmingų žemės ūkio maisto produktų importu ir prižiūrėti Europos 
uostų valdymą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjai nepritaria ES lygmeniu taikomiems maisto grandinės reglamentavimo 
teisės aktams ir norėtų, kad būtų labiau stengiamasi apsaugoti piliečius nuo padirbtų maisto 
produktų. Šiuo požiūriu jie akivaizdžiai reiškia nepasitenkinimą tuo, kad visų pirma į Italiją 
importuojama daug maisto produktų, ir abejoja, ar atitinkamos nacionalinės kontrolės 
institucijos yra pasirengusios spręsti su jiems kylančiu pavojumi susijusius klausimus.
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Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija nepritaria peticijos pateikėjų nuomonei, kad daugumoje šios srities ES teisės aktų 
nereglamentuojami esminiai klausimai. Maisto srities teisės aktai, kuriuose pabrėžiamas 
bendrosios šio sektoriaus rinkos, 27 ES valstybėse narėse sudarančios daugiau kaip 10 proc. 
namų ūkio vartojimo, vaidmuo, yra svarbi milijonams piliečių, kurie, be abejonės, vartoja 
įvairiausius ir saugiausius mažmeninės prekybos maisto produktus pasaulyje, naudingo ES 
teisyno dalis. Žinoma, šį teisyną galima persvarstyti. Šiuo metu Komisija stengiasi mažinti 
administracinę naštą ir skatinti laikytis subsidiarumo ir proporcingumo principų. Konkretūs 
veiksmai, kurių imamasi, yra sumanaus reguliavimo darbotvarkės dalis. Nuo 2007 m. 
Komisija vykdo plataus masto veiklą, kuria siekiama įvertinti administracines išlaidas ir 
mažinti administracinę naštą. Apytiksliai apskaičiuota, kad iki 2012 m. administracines 
išlaidas įmanoma sumažinti 25 proc. Tai darytų didelį poveikį ES ekonomikai – BVP 
padidėtų 1,4 proc.

17-ojoje ataskaitoje dėl geresnės teisėkūros1 pateikta pagrindinė informacija apie taikomus 
principus ir pagrindinių atvejų, kai buvo suabejota dėl subsidiarumo, pavyzdžiai. Šioje 
ataskaitoje pristatomos skirtingos įvairių suinteresuotųjų subjektų – Komisijos, Europos 
Parlamento, Tarybos, Regionų komiteto, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir 
nacionalinių parlamentų – nuomonės. 2012 m. antrąjį pusmetį Komisija parengs sumanaus 
reguliavimo darbotvarkės įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

Kalbant konkrečiai apie maisto saugos klausimą ir valdžios institucijų gebėjimą užtikrinti 
maisto saugą, Komisija norėtų nurodyti Peticijų komitetui Reglamento (EB) Nr. 178/20022

(paprastai vadinamo bendruoju maisto produktų srities teisės aktu) 8 straipsnį, kuriame 
teigiama, kad nesąžiningos arba apgaulingos praktikos, maisto klastojimo (primaišymo) ar 
kitokios praktikos, kuri gali klaidinti vartotoją, prevencija yra vienas iš ES maisto produktų 
reglamentavimo teisės aktų tikslų. Be to, pagal bendrąsias maisto produktų ženklinimo 
taisykles klaidinanti ženklinimo praktika aiškiai draudžiama. Direktyvos 2000/13/EB dėl 
maisto produktų ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo3 2 straipsnyje reikalaujama, kad 
ženklinimas ir ženklinimo būdai iš esmės neklaidintų pirkėjo, visų pirma dėl maisto produkto 
ypatumų ir ypač, inter alia, dėl jų pobūdžio ir tapatybės. Šie reikalavimai taip pat taikomi 
maisto produktų pateikimui ir reklamavimui.

Valstybės narės turi įgyvendinti ES pašarų ir maisto produktų teisės aktus ir, vykdydamos 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:LT:PDF.
2 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su 
maisto saugos klausimais susijusias procedūras, OL L 31, 2002 2 1.
3 OL L 109, 2000 5 6, p. 29.
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oficialią kontrolę, tikrinti, ar verslo operatoriai visais gamybos, perdirbimo ir paskirstymo 
etapais laikosi atitinkamų reikalavimų. Oficiali kontrolė turi būti atliekama reguliariai, 
atsižvelgiant į riziką ir pakankamai dažnai, be to, reikia imtis atitinkamų priemonių, kad būtų 
užkirstas kelias pavojui ir užtikrintas ES maisto srities teisės aktų vykdymas, taikomas tiek 
vietos, tiek importuojamiems produktams. Kalbant apie importą, dėl kurio nerimauja peticijos 
pateikėjai, jiems būtų naudinga susipažinti su Europos Audito Rūmų parengtomis 
specialiosiomis ataskaitomis Nr. 1/2010 dėl muitinės procedūrų ir Nr. 14/2010 dėl mėsos 
importo. Šiose ataskaitose galima rasti nemažai naudingos su peticijoje keliamais klausimais 
susijusios informacijos.

Europoje maisto produktų padirbinėjimas paprastai laikomas nusikalstama veika, kuri 
nepriskiriama tiesioginei ES teisės aktų taikymo sričiai. Vis dėlto Komisija norėtų atkreipti 
komiteto narių dėmesį į neseniai (2011 m. lapkričio mėn.) vykdytą operaciją OPSON1, kurią 
koordinavo Interpolas, Europolas ir aštuonių valstybių narių kontrolės institucijos2 ir per kurią 
konfiskuota dešimtys tonų padirbtų produktų. Paprastai maisto grandinėje šie produktai (sūris, 
vynas, aliejus, šokoladas ir pan.) duoda didelį pelną, ir juos galima laikyti sandėliuose bent 
jau vidutinės trukmės laikotarpį. Ši operacija – geras atitinkamų valdžios institucijų 
veiksmingo gebėjimo kovoti su tokia problema pavyzdys.

Kalbant apie vartotojams dėl nesaugių ar užterštų produktų kylantį pavojų, Komisija norėtų 
dar kartą priminti komitetui Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą3. 
Komisijos nuomone, ši produktų komercinimo, kai nustatomas pavojus, kontrolės sistema 
veikia gerai. Jei kalbėtume apie pranešimų suvestinę, dauguma iš 55 pranešimų, 2011 m. 
užregistruotų šioje sistemoje, buvo susiję su atmetimu pasienyje, o tai yra vienas iš peticijos 
pateikėjams nerimą keliančių klausimų.

Kaip matyti iš neseniai vykusių diskusijų, po kurių 2011 m. liepos mėn. per antrąjį svarstymą 
pasiektas susitarimas (R. Sommer pranešimas, EP nuoroda A7-0109/2010), peticijos pateikėjų 
reiškiami nuogąstavimai dėl informacijos teikimo vartotojams, be abejonės, nuolat rūpi ir 
Europos Parlamentui. Šiuo metu per teisėkūros proceso pirmąjį svarstymą nagrinėjamos kitos 
su prekybos standartais ir kokybės ženklais susijusios iniciatyvos (I. Garcios Perez parengti 
pranešimai, EP nuorodos C7-0423/2010 ir C7-0422/2010), į kurias peticijos pateikėjams būtų 
naudinga atkreipti dėmesį.

Išvada

Nors, kaip minėta pirmiau, bet kokią maisto sistemą galima toliau tobulinti, Komisija 
nepritaria nuomonei, kad prekyba maisto produktais iš esmės pavojinga Europos vartotojams, 
ir nesutinka su peticijos pateikėjų požiūriu į šį klausimą.“

                                               
1 Išvertus iš senovės graikų kalbos šis žodis reiškia „maistas“.
2 http://www.contrefacon-riposte.info.
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm.


