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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad ant prekybos centruose parduodamų maisto produktų turi būti 
nurodoma, kas juos pagamino. Dažnai ant maisto produktų būna uždėtas įmonės ženklas arba 
užrašyta „pagaminta „Spar/Billa“ užsakymu“ ir pan., tačiau nenurodomas konkretus 
gamintojas. Todėl peticijos pateikėjas siūlo sukurti ES teisės aktus, reglamentuojančius 
maisto produktų kilmės nurodymą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo1

nustatytos suderintos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas galutiniam vartotojui teikiamas 
maisto produktų ženklinimas. Joje, be kita ko, reikalaujama etiketėje nurodyti fasuotų maisto 
produktų pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir gamintojo, pakuotojo ar pardavėjo, įsikūrusio 
Sąjungoje, adresą.2 Šia nuostata labiausia siekiama suteikti vartotojams galimybę nesunkiai 
nustatyti informacinį punktą, kad jie galėtų jam pranešti teigiamus ar neigiamus komentarus, 

                                               
1 OL L 109, 2000 5 6, p. 29.
2 Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 ir 7 dalys.
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susijusius su įsigytu maisto produktu.1 Taigi šio įpareigojimo laikomasi, kai maisto produkto 
etiketėje ar ant jo pakuotės nurodytas bent vieno subjekto, t. y., gamintojo, pakuotojo ar 
pardavėjo, įsikūrusio Sąjungoje, pavadinimas ar įmonės pavadinimas ir adresas. Todėl savo 
prekės ženklo maisto produktai atitinka šį Direktyvos 2000/13/EB reikalavimą, kadangi 
prekės ženklo savininko pavadinimas ar įmonės pavadinimas ir adresas de facto nurodytas.
Direktyva 2000/13/EB neseniai buvo peržiūrėta. Nuo 2014 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams2 bus panaikinta ir pakeista Direktyva 2000/13/EB. Per derybas, po kurių priimtas 
Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011, buvo aptartas sistemingo maisto produktų gamintojo 
pavadinimo ir adreso nurodymo ant maisto produktų etikečių reikalavimo įtrauktis. Vis dėlto 
teisės aktų leidėjai nusprendė, kad toks reikalavimas neturi būti privalomas, tačiau išimtinai 
nusprendė susieti maisto ūkio subjektų pavadinimą, kuris nurodomas ant maisto produktų 
pakuočių, su atsakomybe, susijusia su atitinkamų Sąjungos reikalavimų atitiktimi.
Iš tiesų pastarojo reglamento 9 straipsnio 1 dalies h punkte reikalaujama fasuotų maisto 
produktų etiketėse nurodyti maisto ūkio subjekto, atsakingo už informaciją apie maistą, 
pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir adresą. To paties reglamento 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta, kad maisto ūkio subjektas, atsakingas už informacijos apie maistą teikimą, yra 
subjektas, kurio pavarde ar įmonės pavadinimu prekiaujama maisto produktu arba, jei tas 
subjektas nėra įsisteigęs Sąjungoje, importuotojas į Sąjungos rinką.
Savo prekės ženklo maisto produktų atveju maisto ūkio subjektas, atsakingas už informaciją 
apie maistą, yra atitinkamo prekės ženklo savininkas; tokiu atveju, kai įsigalios Reglamentas 
(ES) Nr. 1169/2011, ant maisto produktų pakuočių turės būti nurodytas tik prekės ženklo 
savininko įmonės pavadinimas ir adresas.
Galiausiai, remiantis Tarybos Direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo3, prekės ženklo 
savininkas turi prisiimti atsakomybę už gaminius su trūkumais, susijusius su savo prekės 
ženklo maisto produktais.
Išvada

Peticijos pateikėjo iškeltą klausimą teisės aktų leidėjai jau apsvarstė atlikdami naujausią 
Sąjungos teisės akto dėl informacijos apie maisto teikimą vartotojams peržiūrą. Nuspręsta 
privalomai nereikalauti nurodyti maisto produktų pavadinimo ir adreso, o užtikrinti, kad už 
maistą ir ant jo esančią informaciją apie maistą atsakingi maisto ūkio subjektai visada būtų 
nurodyti etiketėje. Savo prekės ženklo maisto produktų atveju prekės ženklo savininkas 
atsakingas už informaciją apie maistą, taip pat ir už visus trūkumus, susijusius su savo prekės 
ženklo maisto produktais.“

                                               
1 Byla C-83/96, Dega, [1997] ECR I-5001, 17 ir 18 dalys; Byla Nr.  C-315/05, Lidl Italia Srl prieö  Comune di 
Arcole, [2006], ECR I-11181, 46 punktas.
2 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.
3 OL L 210, 1985 8 7, p. 29.


