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Rašytinis pareiškimas dėl vartotojų teisės pasirinkti maistą turint informaciją, pateiktas
pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį1

1. Vartotojų apsauga sudaro Sąjungos strateginio tikslo – piliečių gyvenimo kokybės
gerinimo – dalį, taigi šiame kontekste vartotojo teisė pasirinkti produktus turint
informaciją turėtų būti užtikrinama visose srityse, įskaitant maisto tiekimo grandinę.
2. Vartotojams Europos Sąjungoje skirtos neprivalomos ženklinimo schemos tyrimo
(EAHC/FWC/2012 86 04) rezultatai, parodė, kad daugiau kaip 70 proc. vartotojų perka
maisto produktus, remdamiesi ant produkto pakuotės nurodytais duomenimis.
3. Technologinės naujovės renkant duomenis, jais keičiantis ir juos naudojant siekiant stebėti
žaliavų ir kitų sudedamųjų dalių srautą užtikrina patikimą atsekamumą, tokiu būdu
garantuojama maisto kokybė ir sauga. Gamintojai ir priežiūros institucijos naudojasi šiuo
atsekamumu, taip pat vartotojai gali gauti išsamią informaciją apie kilmės vietą ir
sudedamąsias dalis. Informacija teikiama apie pieno ir pieno produktų kilmės vietą, taip
pat apie visą mėsos ir mėsos gaminių ciklą, įskaitant informaciją apie gimimo ir auginimo
datą ir vietą, skerdimo datą ir pirmojo užšaldymo datą bei vietą.
4. Komisija raginama ištirti, kokias galimybes siūlo technologija, kad vartotojams ant
pakuotės būtų užtikrinta kuo platesnė ir lengvesnė prieiga prie visos informacijos,
susijusios su maisto kilmės vieta ir sudedamosiomis dalimis.
5. šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma
visų Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas
adresatams neįpareigojant Parlamento.
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