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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo manymu, 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, 
pateikimą ir reklamavimą, derinimo tikslas yra ribotas, nes joje nėra smulkiai 
reglamentuojama produkto vieta, kur turi būti klijuojama vartotojui matoma etiketė. Iš tiesų, 
nagrinėjant šį klausimą nacionalinių teisės aktų lygmeniu, informacija vartotojui nėra 
pateikiama objektyviai, nes platintojai piktnaudžiauja ir neaiškiai nurodo produktų kilmės šalį 
ir jų savybes. Todėl peticijos pateikėjas prašo persvarstyti šią direktyvą siekiant apginti 
vartotojo interesus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėjas teigia, kad nėra išsamių ES taisyklių, pagal kurias nustatoma, kur turi 
būti klijuojama ar pateikiama maisto produktų etiketė. Be to, jis mano, kad nefasuotiems 
maisto produktams taip pat turėtų būti taikomos bendrosios žymėjimo etiketėmis taisyklės, 
kaip reikalaujama pagal Direktyvą 2000/13/EB1. Pažymima, kad nesant tokių privalomų 
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reikalavimų, šios kategorijos produktus sunku atskirti, taigi lengva juos supainioti 
tarpusavyje. Tai savo ruožtu sumažintų tokių maisto produktų atsekamumą ir klaidintų 
vartotojus. Dėl šių priežasčių peticijos pateikėjas prašo atitinkamai pakeisti galiojančias 
žymėjimo etiketėmis taisykles. 

Komisijos pastabos

Direktyva 2000/13/EB numatomas bendrasis principas, pagal kurį maisto produktų 
ženklinimas, pateikimas ir reklamavimas negali klaidinti vartotojų. Šis principas vienodai 
taikomas fasuotiems ir nefasuotiems maisto produktams. Šioje direktyvoje „ženklinimas“ – tai 
su maisto produktu susiję žodžiai, duomenys, prekės ženklai, registruotasis prekės 
pavadinimas, vaizduojamoji medžiaga arba simbolis, pateikti ant pakuotės, dokumente, 
informaciniame lapelyje, etiketėje, žiede ar lankelyje, pridedamuose prie tokio maisto
produkto arba jį nurodančiuose. 

Atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir turint omenyje, kad tarpvalstybinė prekyba maisto 
produktais, kurie parduodami be pakuočių, yra labai ribota, valstybės narės turi pačios 
nuspręsti, kokia etiketės informacija turėtų būti pateikiama ant nefasuotų maisto produktų. To 
paties požiūrio buvo laikomasi neseniai priimtame Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams1. Tačiau naujajame teisės akte reikalaujama, kad
informacija apie esamas medžiagas, kurios gali sukelti alergiją arba gali būti netoleruojamos, 
būtų pateikiama vartotojams visais atvejais, įskaitant iš anksto nesupakuotą maistą.

Be to, naujuoju reglamentu nustatomi tam tikri bendrieji principai ir reikalavimai, susiję su 
sąžininga informacijos teikimo praktika, taip pat su privalomos informacijos apie maisto 
produktus prieinamumu, jos išdėstymu ir pateikimu. Visų pirma nustatyta, kad privaloma 
informacija turi būti lengvai prieinama ir žymima gerai matomoje vietoje taip, kad ji būtų 
lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir, jei taikoma, neištrinama. Ji jokiu būdu neturi būti 
paslėpta, neryški, užgožta arba uždengta kitais įrašais ar piešiniais arba kita įterpta medžiaga.

Fasuotų maisto produktų atveju, informacija pateikiama ant pakuotės arba etiketėje. Taigi šiuo 
atveju „etiketė“ – tai žymuo, prekės ženklas, ženklas, vaizduojamoji arba kitokia aprašomoji 
medžiaga, užrašyta ar atspausdinta maisto produkto pakuotėje ar taroje, uždėta trafaretu, joje 
pažymėta, įspausta ar ant jos atspausta arba prie jos pritvirtinta. Kalbant apie nefasuotus 
maisto produktus, nacionalinės valdžios institucijos gali nustatyti priemones, pagal kurias 
būtų teikiama informacija, susijusi su alergenais ar kitais duomenimis. Tačiau visais atvejais 
turi būti laikomasi pirmiau minėtų bendrųjų principų ir reikalavimų, kaip antai paprasta 
prieiga ir matomumas. 

Galiausiai, siekiant užtikrinti informacijos apie maistą reikalavimų laikymąsi, reglamente 
nustatoma maisto verslo operatorių atsakomybė, atsižvelgiant į jų vaidmenį maisto tiekimo 
grandinėje. Todėl kalbant apie nefasuotus maisto produktus, maisto verslo operatoriai, 
įskaitant mažmenininkus, turi užtikrinti atitiktį ES ir bet kokioms nacionalinėms taisyklėms, 
susijusioms su informacijos apie maistą pateikimu ir prieinamumu.

                                                                                                                                                  
maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo, OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.
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Išvada

Atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir į tai, jog tarpvalstybinė prekyba nefasuotais maisto 
produktais yra labai ribota, valstybės narės turi pačios nuspręsti, išskyrus informacijos apie 
alergenus atvejus, kokia informacija turėtų būti pateikiama ant šios kategorijos produktų ir ar 
ji turėtų būti pateikiama. Naujuoju reglamentu, susijusiu su informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams, numatomos tolesnės teisinės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 
vartotojai nebūtų klaidinami dėl informacijos apie nefasuotus maisto produktus ir jų 
atpažinimo duomenų.“


