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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0725/2010 dėl žuvies konservų etikečių, kurią pateikė Italijos 
pilietis Marco Noto

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pastebi, kad žuvies konservų etiketėse yra nurodoma, kur žuvis buvo 
perdirbta, bet nenurodoma, kur ji buvo sugauta. Peticijos pateikėjas mano, kad informacija 
apie žuvies sugavimo vietą yra labai svarbi vartotojui, norinčiam atsakingai pasirinkti ir, 
pavyzdžiui, nenorinčiam valgyti žuvies, sugautos užterštose teritorijose arba teritorijose, kurių 
žvejybos ištekliai pereikvojami. Todėl jis prašo, kad etiketėse būtų pateikiama minėta 
informacija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 25 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Komisijos reglamente Nr. 2065/2001 (kuriame nustatomos išsamios Tarybos reglamento 
Nr. 104/2000 taikymo taisyklės) prievolė nurodyti, kur žuvies produktas buvo sužvejotas, 
taikoma tik produktams, įtrauktiems į kombinuotosios nomenklatūros 3 skirsnio sąrašą.

Pusgaminiams, t. y. kombinuotosios nomenklatūros 16 skirsnyje nurodytiems produktams, 
įskaitant konservuotus produktus, ši prievolė netaikoma. Taigi didžiajai daliai konservuotų 
produktų taikomi tik bendri ženklinimo reikalavimai, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje Nr. 2000/13.

Tačiau specifiniai konservuotų produktų ženklinimo reikalavimai nustatomi Tarybos 
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reglamente Nr. 2136/89, kuris iš dalies pakeistas Komisijos reglamentais Nr. 1181/2003 ir 
1345/2008 (konservuotų sardinių ir sardinių tipo produktų prekybos standartai) ir Tarybos 
reglamentu Nr. 1536/92 (konservuotų tunų ir pelamidžių prekybos standartai).

Konservuotų sardinių ir sardinių tipo produktų atveju Komisijos reglamente Nr. 1345/2008 
numatoma, kad ženklinant šiuos produktus geografinės vietovės, kurioje rūšis buvo sugauta, 
pavadinimas turėtų būti naudojamas kaip skiriamasis ženklas. 

Išvados
Vykdant rinkos politikos reformą bus svarstomi galimi būdai, kaip pagerinti vartotojams 
perduodamą informaciją apie geografinę vietovę, kurioje buvo sugauti žuvies produktai. 
Planuojama, kad Komisijos pasiūlymas dėl reformos bus pateiktas per pirmąjį 2011 m. 
pusmetį.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

2011 m. liepos mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos politikos reformos (COM(2011) 416)1.

42 straipsnyje Komisija apibrėžia nuostatas dėl vartotojams teikiamos privalomos 
informacijos, kurios apima konservuotus produktus. Pagal šį pasiūlymą ES parduodami 
konservuoti ir apdoroti produktai būtų privalomai ženklinami pateikiant šią informaciją: 
rūšies komercinį pavadinimą, vietovę, kurioje produktas buvo pagautas, arba šalį, kurioje jis 
buvo užaugintas, ir gamybos būdą (visų pirma, „sužvejota“ arba „užauginta“). 

Komisijos pasiūlymas šiuo metu svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje. Pirmąjį šio 
pasiūlymo svarstymą tikimasi užbaigti 2012 m. rugsėjo mėn.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0416:EN:NOT


