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MAISTO SAUGA

Europos maisto saugos politikos tikslai yra dvejopi: saugoti žmonių sveikatą ir vartotojų
interesus ir skatinti sklandų Europos bendrosios rinkos veikimą. Todėl Europos Sąjunga
rūpinasi, kad maisto produktų ir pašarų higienos, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir maisto
taršos išorinėmis medžiagomis prevencijos srityse būtų nustatyti kontrolės standartai ir kad
jų būtų laikomasi. Sąjunga taip pat reglamentuoja maisto produktų ir pašarų ženklinimą.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43, 114 straipsniai, 168 straipsnio 4 dalis ir 169
straipsnis.

BENDROSIOS APLINKYBĖS

Po kelių žmonių maisto ir pašarų krizių (pvz., galvijų spongiforminės encefalopatijos protrūkis ir
išgąstį sukėlę dioksinai) šio amžiaus pradžioje atlikta išsami ES maisto saugos politikos reforma.
Buvo apibrėžtas principas „nuo lauko iki stalo“, užtikrinantis aukšto lygio visų ES prekiaujamų
maisto produktų, tiek pagamintų ES, tiek importuotų iš trečiųjų šalių, visų gamybos ir gaminių
platinimo proceso etapų saugą. Šie teisės aktai sudaro sudėtingą ir integruotą taisyklių sistemą,
apimančią visas jungtis maisto grandinėje.

LAIMĖJIMAI

A. Bendrieji teisės aktai
2002 m. įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, o kartu su juo ir maisto srities teisės
aktų bendrieji principai. Šiuo pagrindų reglamentu taip pat įsteigta Europos maisto saugos
tarnyba (EFSA), kuriai pavesta vertinti bet kokią su maisto produktų gamybos ir platinimo
grandine susijusią riziką ir apie ją informuoti. Reglamente atsižvelgta į atsargumo principą
(5.4.1), numatyti rizikos vertinimo metodai ir nustatytos bendrosios privalomos maisto produktų
ir pašarų atsekamumo sistemos nuostatos. Be to, juo įdiegta Skubių pranešimų apie nesaugų
maistą ir pašarus sistema (RASFF), sudaranti galimybę valstybėms narėms ir Komisijai skubiai
keistis informacija ir koordinuoti veiksmus, kurių jos imasi, kai dėl maisto produktų ar pašarų
kyla pavojus sveikatai.
B. Maisto produktų higiena
Pagal principą „nuo lauko iki stalo“ 2004 m. balandžio mėn. buvo priimta nauja teisinė sistema,
žinoma kaip higienos srities teisės aktų rinkinys (Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto
produktų higienos, Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės
maisto higienos reikalavimus, ir Reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias
gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles ir specialiąsias
taisykles, taikomas šviežiai mėsai, dvigeldžiams moliuskams, pienui ir pieno produktams).
Pagal šį teisės aktų rinkinį tiesioginė atsakomybė už maisto produktų higieną tenka įvairiems

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.4.1.pdf
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maisto produktų grandinės veikėjams, taikant savireguliacijos sistemą, kurioje naudojamasi
rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) metodu ir kurios stebėseną,
naudodamosi oficialiosios kontrolės priemonėmis, privalo vykdyti kompetentingos institucijos,
kaip tai nustatyta Reglamente Nr. 854/2004, kurį iš dalies pakeitė Reglamentas Nr. 882/2004.
C. Maisto produktų tarša
1. Saugūs maisto produktai
Siekiant užtikrinti, kad būtų negalima pateikti rinkai jokių maisto produktų, kurių sudėtyje
nustatytas nepriimtinas teršalų kiekis, buvo priimtas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93.
Šiuo metu taikomos svarbiausių teršalų ribos yra nustatytos Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1881/2006, kuriame apibrėžtos didžiausios leistinos maisto teršalų (pvz., nitratų,
mikotoksinų, sunkiųjų metalų ir dioksinų) ribos ir reikalaujama jas reguliariai persvarstyti.
2. Didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija
Maisto produktuose gali likti pesticidų ar taikyto veterinarinio gydymo, taip pat
naudotų biocidinių produktų liekanų. Pesticidų liekanos reglamentuojamos Reglamentu
(EB) Nr. 396/2005, kuris pakeitė ankstesnius teisės aktus ir kuriame nustatytos visiems
žemės ūkio produktams taikytinos taisyklės. Didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija
ir reglamentuojamos medžiagos periodiškai atnaujinamos priimant konkrečius Komisijos
reglamentus. Kalbant apie liekanų koncentraciją gyvūnuose, Reglamente (EB) Nr. 37/2010 dėl
farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos
gyvūniniuose maisto produktuose išvardytos leidžiamos medžiagos ir atitinkama didžiausia
leidžiamoji jų koncentracija.
3. Su maistu besiliečiančių medžiagų keliama tarša
Su maistu besiliečiančių medžiagų taisyklės nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1935/2004. Šiame
pagrindų reglamente nustatyti visoms susijusioms medžiagoms ir gaminiams taikytini bendrieji
reikalavimai; 17-kai su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių (MBM), išvardytų minėto
reglamento I priede, gali būti patvirtintos konkrečios ES priemonės, kuriose būtų pateiktos
išsamesnės nuostatos. Dėl plastikų, pavyzdžiui, Reglamente (ES) Nr. 321/2011 apribotas
bisfenolio A naudojimas gaminant plastikinius buteliukus kūdikiams maitinti. Šiuo metu tik
keturioms medžiagoms taikomos konkrečios ES priemonės. Dėl kitų medžiagų valstybės narės
gali priimti nacionalinio lygmens nuostatas. Komisijos Jungtinių tyrimų centras šiuo metu
atlieka tyrimą, kad galėtų pateikti išsamią dabartinės padėties, susijusios su MBM, kurioms šiuo
metu netaikomos jokios konkrečios ES lygmens priemonės, apžvalgą.
D. Maisto produktų ženklinimas
1. Teisės aktai maisto produktų ženklinimo srityje
Maisto produktų ženklinimo teisinės sistemos paskirtis – užtikrinti, kad vartotojai susipažintų
su išsamia informacija apie gaminių turinį ir sudėtį, siekiant apsaugoti jų sveikatą ir interesus.
2014 m. gruodžio 13 d. įsigaliojo naujas reglamentas (Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011), kuris
viename teisės akte sujungė dviejų direktyvų nuostatas. Šios direktyvos – tai: Tarybos direktyva
2000/13/EB dėl maisto produktų ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo ir Tarybos direktyva
90/496/EB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo, kuri iš dalies pakeista Komisijos
direktyva 2003/120/EB.
Pagrindinė naujovė – reikalavimas gamintojams, tiekiantiems neįpakuotus maisto produktus,
pvz., restoranuose ir valgyklose, nurodyti, ar tuose produktuose yra alergenų ir pakaitinių maisto
produktų, pvz., daržovių produktų, kurie pakeičia sūrį ar mėsą, taip pat nurodyti neperdirbtos
mėsos (tam tikrų rūšių mėsos, išskyrus jautieną, kurios kilmė jau turi būti nurodoma) kilmę.
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Konkrečios perdirbtų maisto produktų maistingumo informacijos pateikimo nuostatos įsigalios
2016 m gruodžio 13 d. Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 1337/2013 nustatomos taisyklės, pagal
kurias reikalaujama (su keletu išimčių) nurodyti fasuotos šviežios, atšaldytos ar užšaldytos
kiaulienos, avienos, ožkienos ir paukštienos auginimo vietą ir skerdimo vietą. Naujos taisyklės
taikomos nuo 2015 m. balandžio 1 d.
2. Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą ir konkrečioms vartotojų
grupėms skirti maisto produktai
Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytos taisyklės, susijusios su teiginiais apie maisto
produktų maistingumą ir sveikumą. Siekiant užtikrinti maisto produktų saugą, Direktyvoje
2009/39/EB nustatytos dietiniams maisto produktams, taip pat kūdikių ir mažų vaikų maisto
produktams, taikytinos bendros taisyklės ir tokių produktų sudėties, pateikimo rinkai ir
ženklinimo reikalavimai. 2013 m. birželio mėn. Parlamentas patvirtino naują reglamentą
(Reglamentas (ES) Nr. 609/2013) dėl konkrečioms vartotojų grupėms skirtų maisto produktų
(angl. FSG), kuriuo panaikinama plačios dietinių maisto produktų kategorijos sąvoka ir
nustatomos taisyklės konkrečioms vartotojų grupėms: kūdikiams ir mažiems vaikams skirti
maisto produktai, specialiosios medicininės paskirties maisto produktai ir pakaitinis paros
racionas svoriui kontroliuoti. Teisės aktas įsigalios 2016 m. liepos mėn.
E. Maisto priedai ir kvapiosios medžiagos
1. Maistą gerinančių medžiagų teisės aktų rinkinys
Maisto priedai – tai medžiagos, kurios paprastai vienos nevartojamos (pvz., dažikliai,
saldikliai ar konservantai), tačiau yra sąmoningai dedamos į maisto produktus, kad atliktų
tam tikras technologines funkcijas. 2008 m. patvirtintas naujas keturių reglamentų rinkinys
((EB) Nr. 1331/2008, Nr. 1332/2008, Nr. 1333/2008 ir Nr. 1334/2008): dėl maisto priedų,
fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros, naudojimo sąlygų ir ženklinimo.
2. Maisto papildai ir maisto produktų papildymas vitaminais ir mineralais
Direktyva 2002/46/EB nustatytos suderintos maisto papildų ženklinimo taisyklės, taip
pat konkrečios taisyklės dėl vitaminų ir mineralų kiekio maisto papilduose. Reglamentu
(EB) Nr. 1925/2006 suderintos valstybėse narėse galiojančios nuostatos dėl maisto produktų
papildymo vitaminais, mineralais ir kitomis medžiagomis.
F. Gyvūnų ir augalų sveikata
ES reglamentavimo sričiai priskiriamos bendrosios nuostatos dėl infekcinių ligų ir jų pernešėjų
priežiūros (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB), pranešimo (Tarybos
direktyva 82/894/EEB) ir gydymo (Tarybos direktyva 92/119/EEB). Dabartinė oficialios
kontrolės organizavimo teisinė sistema įtvirtinta Reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios
kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą
reglamentuojančių teisės aktų, taip pat gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių.
2013 m. gegužės mėn. Komisija pristatė naują teisės aktų rinkinį, į kurį įtraukė pasiūlymus dėl
gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir oficialiosios kontrolės.
Šiame rinkinyje numatytas rizikos analize pagrįstas sveikatos apsaugos metodas, siekiant
didinti oficialiosios kontrolės veiksmingumą, kad būtų kiek įmanoma išvengta maisto krizių ir
sukčiavimo atvejų. Naujas ES gyvūnų sveikatos teisės aktas (Reglamentas (ES) 2016/429 dėl
užkrečiamųjų gyvūnų ligų) priimtas 2016 m. kovo mėn. Tikimasi, kad naujas augalų sveikatos
priežiūros režimas įsigalios iki 2016 m. pabaigos, tuo tarpu dėl naujo reglamento dėl oficialios
kontrolės vis dar deramasi.
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G. Pašarų ir jų ženklinimo srities teisės aktai
Pašarų higiena reglamentuojama Reglamente (EB) Nr. 183/2005. Į 2009 m. liepos mėn.
priimtą Reglamentą (EB) Nr. 767/2009 įtraukta dauguma teisės aktų dėl pašarų ženklinimo
ir jų pateikimo rinkai. Direktyvoje 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų
pašaruose nustatytos didžiausios leidžiamos sunkiųjų metalų kiekio ribos ir uždraudžiama
skiesti užterštas pašarines žaliavas. Direktyvoje 2002/70/EB nustatyti dioksinų ir dioksinų
tipo polichlorintų bifenilų (PCB) koncentracijos pašaruose nustatymo reikalavimai. Šiuo metu
vyksta ir veterinarinių vaistų (reguliuojamų visų pirma Direktyva 2001/82/EB ir Reglamentu
(EB) Nr. 726/2004), ir vaistinių pašarų (Direktyva 90/167/EEB) persvarstymas.
H. Nauji maisto produktai
Reglamente (EB) Nr. 258/97 nustatyta, kad prieš pateikiant naujus maisto produktus (t. y.
tokius maisto produktus, kurie iki reglamento įsigaliojimo nebuvo plačiai naudojami) ES rinkai,
turi būti atliktas jų saugos vertinimas. Šis reglamentas vėliau buvo įtrauktas į Reglamentą
(EB) Nr. 1852/2001. 2008 m. Komisija pateikė pasiūlymą atnaujinti teisės aktus dėl naujų
maisto produktų, tačiau, Parlamentui ir Tarybai nepavykus susitarti dėl to, kaip reglamentuoti
maisto produktus, pagamintus iš klonuotų gyvūnų, joks naujas teisės aktas neįsigaliojo. 2013 m.
gruodžio mėn. Komisija pateikė naują pasiūlymą. 2015 m. Parlamentas ir Taryba pagaliau
pasiekė susitarimą ir 2015 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo naujas Reglamentas (ES) 2015/2283.
Iki įsigalios konkretūs teisės aktai dėl maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų, tokie
produktai patenka į šio reglamento taikymo sritį ir todėl turi būti atitinkamai ženklinami.
I. Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)
Genetiškai modifikuotas organizmas – tai „organizmas, išskyrus žmones, kuriame genetinė
medžiaga yra pakeista tokiu būdu, kuris paprastai nepasitaiko poruojantis ir/arba natūralios
rekombinacijos atveju“. Direktyva 2001/18/EB (dėl GMO apgalvoto išleidimo į aplinką)
reglamentuojamas GMO auginimas ir prekyba jais, o jos nuostatomis kartu su Reglamentais
(EB) Nr. 1892/2003 ir (EB) Nr. 1830/2003 nustatyta šios srities Sąjungos reglamentavimo
sistema (įskaitant privalomą iš GMO pagamintų maisto produktų ar maisto produktų, kurių
sudėtyje yra GMO, ženklinimą). 2010 m. kovo mėn. Komisija, priėmusi sprendimą leisti
auginti bulves Amflora, panaikino nuo 1998 m. galiojusį draudimą auginti naujus GMO.
2015 m. sausio mėn. buvo priimtas naujas teisės aktas (Direktyva (ES) 2015/412), kuriuo
dalinai keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos ir kuriuo valstybėms narėms leidžiama
apriboti ar uždrausti kultūrų, turinčių genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), auginimą savo
teritorijoje, net jei tai leidžiama ES lygmeniu. Teisės aktas pirmą kartą buvo pateiktas 2010 m.,
tačiau ketveriems metams atsidūrė aklavietėje dėl GMO palaikančių ir jiems besipriešinančių
valstybių narių tarpusavio nesutarimo. 2015 m. balandžio mėn. Komisija pasiūlė papildomus
teisės aktus, kuriais dalinai keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl galimybės
valstybėms narėms apriboti ar drausti genetiškai modifikuotus maisto produktus ir pašarus savo
teritorijoje. 2015 m. spalio mėn. Parlamentas atmetė šį pasiūlymą, be kita ko, dėl to, kad trūko
poveikio vertinimo, dėl priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, suderinamumo su vidaus rinkos
ir PPO taisyklėmis klausimo, taip pat dėl pasiūlymo praktiškumo. Taryba kol kas dar nepriėmė
jokio oficialaus sprendimo.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Reaguojant į GSE protrūkio (1996 m.) ir snukio ir nagų ligos epidemijos (2002 m.) krizes
buvo įsteigti laikini komitetai, kuriems pavesta tirti galimus Bendrijos teisės aktų įgyvendinimo
trūkumus. Be to, Parlamentas ypač budriai stebi dėl klonuotų gyvūnų ir nanomedžiagų
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vartojimo galintį kilti pavojų vartotojų sveikatai. Kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas
visoje maisto grandinėje ir būtų geriau informuojami Europos Sąjungos vartotojai, Parlamentas
savo rezoliucijoje, priimtoje 2016 m. kovo mėn.[1], pakartojo savo raginimą Komisijai – kaip jau
buvo raginęs praeityje[2] – pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, pagal
kuriuos visų pirma būtų privaloma nurodyti perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos
kilmę. Tai taip pat turėtų atkurti vartotojų pasitikėjimą po 2013 m. arklienos skandalo ir kitų su
maistu susijusių sukčiavimo atvejų.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]2016 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl privalomos tam tikrų maisto produktų kilmės šalies ar
kilmės vietos nuorodos. Priimti tekstai, P8_TA(2016)0225.
[2]2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos kilmės
šalies ženklinimo. Priimti tekstai, P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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