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Tema: Peticija Nr. 0089/2012 dėl prašymo priimti ES teisės aktus, kuriuose būtų 
reikalaujama aiškaus komercinių produktų ženklinimo spalvinio 
identifikavimo, kurią pateikė Italijos pilietis Piero Carini

1. Peticijos santrauka

Peticijoje labai glaustai nurodoma, kad būtina sukurti europines taisykles, kuriose būtų 
nustatyta, jog skirtingų kategorijų komercinių gaminių etiketės turi būti skirtingų spalvų. Tai 
padėtų geriau tvarkyti atliekas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Siekiant užtikrinti, kad vartotojai rinktųsi saugius, sveikus ir tvarius gaminius, labai svarbu 
jiems suteikti būtiną informaciją. Bendraisiais ES maisto ženklinimo teisės aktais1 nustatyta 
privaloma informacija, kuri turi būti nurodoma ženklinant maisto produktus. Šios taisyklės 
neseniai peržiūrėtos ir iš esmės patobulintos. Naujajame reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams2 atsižvelgiama į konsultacijų prieš reglamento 
priėmimą metu išsakytus vartotojų lūkesčius ir poreikius. Nė viena iš suinteresuotųjų šalių 
nepateikė konkretaus prašymo sukurti etiketes skirtingų kategorijų komerciniams gaminiams 

                                               
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 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.
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siekiant sumažinti maisto atliekų kiekį. Vis dėlto maisto atliekų politika yra vienas dabartinių 
Komisijos prioritetų. Siekdama geriau informuoti vartotojus apie maisto atliekas, jų poveikį 
aplinkai ir kaip jų išvengti Komisija ėmėsi įvairių iniciatyvų ir veiksmų 
(žr. http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm). Komisija ypač norėtų 
paminėti šiuos laimėjimus ir iniciatyvas:
– 2010 m. priimtas Komisijos gaires, dėl savanoriško sertifikavimo schemų įgyvendinimo 
(įskaitant susijusias su aplinka) siekiant pabrėžti geriausios patirties, kaip išvengti vartotojus 
klaidinančios painiavos ir padidinti sistemos reikalavimų skaidrumą ir aiškumą, pavyzdžius. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XC1216(02):en:NOT

– Europos tvaraus maisto vartojimo ir gamybos apskritasis stalas yra iniciatyva, kuriai kartu 
pirmininkauja Europos Komisija ir maisto tiekimo grandinės partneriai. Šia iniciatyva 
siekiama skatinti moksliškai pagrįstą, nuoseklų požiūrį į tvarų vartojimą ir gamybą Europos 
maisto sektoriuje. Svarbiausias iniciatyvos principas, kad su aplinkos apsauga susijusi 
perduodama informacija visoje maisto grandinėje, įskaitant vartotojus, būtų moksliškai 
patikima ir nuosekli, suprantama, o ne klaidinanti, kad vartotojai turėtų pakankamai 
informacijos ir galėtų pasirinkti.

2011 m. gruodžio mėn. Europos tvaraus maisto vartojimo ir gamybos apskritasis stalas priėmė 
patariamąjį pranešimą dėl su aplinkos apsauga susijusios informacijos perdavimo ant maisto 
produktų ir gėrimų.
http://www.food-scp.eu/files/ReportEnvComm_8Dec2011.pdf
http://www.food-scp.eu/node/26

– Komisija siekia parengti suderintą metodologiją (ne tik maisto) produktų aplinkosauginiam 
pėdsakui apskaičiuoti. Ypač siekiama:
a) sukurti bendrą metodologiją, kuri sudarytų sąlygas valstybėms narėms ir privačiajam 
sektoriui remiantis išsamiu poveikio aplinkai vertinimu būvio ciklo laikotarpiu įvertinti, 
parodyti ir palyginti produktų, paslaugų ir bendrovių aplinkosauginį veiksmingumą 
(aplinkosauginį pėdsaką) (2012 m.); 
b) užtikrinti, kad vartotojų elgesys būtų geriau suprantamas ir būtų pateikiama išsamesnė 
informacija apie gaminių aplinkosauginį pėdsaką, taip pat, nevartoti klaidinančių teiginių ir 
tobulinti ekologinio ženklinimo schemas (2012 m.). 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

Komisijos tarnybos šiuo metu taip pat nagrinėja kitas iniciatyvas ir atlieka tyrimus. Minėtais 
tyrimais ir iniciatyvomis siekiama gilinti vartotojų žinias ir suvokimą apie produktų (įskaitant 
maisto produktus) tvarumą ir nustatyti geriausią būdą, kaip pateikti vartotojams aktualią 
informaciją.

Komisija nenumato jokių ES teisės aktų, kuriais būtų nustatomi reikalavimai dėl skirtingų 
spalvų etikečių, siekiant pagerinti atliekų tvarkymą. Vis dėlto maisto atliekų politika yra 
vienas dabartinių Komisijos prioritetų ir šiuo metu įgyvendinama nemažai iniciatyvų siekiant 
išspręsti šį klausimą.“


