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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0291/2013 dėl Codex Alimentarius (Maisto kodekso), kurią 
pateikė Slovėnijos pilietis Marjan Rupnik

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Nyderlanduose pagal Maisto kodeksą yra uždrausta 
žiniasklaidoje skelbti informaciją arba rašyti apie vaistažolių, homeopatinių preparatų, 
vitaminų ar kt. gydomąjį arba raminamąjį poveikį. Jis mano, kad tokia praktika kelia grėsmę 
vartotojų teisei rinktis. Leidžiama vartoti tik tuos natūralius vaistus, kurie yra pripažinti 
medicinos pramonės literatūroje. Peticijos pateikėjas laiko tai vartotojų teisių pažeidimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Maisto kodekso komisiją 1963 m. įsteigė Maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. FAO) ir 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Ši komisija rengia suderintus tarptautinius maisto 
standartus, gaires ir praktikos kodeksus, kuriais siekia apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti 
sąžiningą praktiką maisto prekyboje. Maisto kodekso komisija taip pat skatina koordinuoti 
visą tarptautinių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų vykdomą veiklą, susijusią su 
maisto standartais. Europos Sąjunga ir visos jos valstybės narės yra Maisto kodekso komisijos 
narės.

Maisto kodekso komisijos priimti standartai, gairės ir kodeksai nėra privalomi, todėl nėra 
nustatyta jų įgyvendinimo terminų, jų taip pat negalima automatiškai perkelti į privalomus 
tam tikros šalies teisės aktus. Nors šie Maisto kodekso komisijos priimti standartai yra 



PE528.192v02-00 2/2 CM\1020805LT.doc

LT

rekomendacinio pobūdžio ir juos taikyti valstybės narės neprivalo, kai kuriais atvejais 
nacionalinės teisės aktai jais vis dėlto grindžiami.

2005 m. priimtomis Vitaminų ir mineralinių medžiagų papildų gairėmis (CAC/GL 55-2005) 
žmonės skatinami į savo subalansuotos mitybos racioną įtraukti vitaminus ir mineralines 
medžiagas, rekomenduojama, kad maisto papilduose būtų tam tikras būtiniausias kiekis 
vitaminų ir mineralinių medžiagų, skatinama vitaminus ir mineralines medžiagas rinktis pagal 
tam tikrus kriterijus, pvz., saugos, biologinio prieinamumo ir grynumo, ir pabrėžiama, kad 
vitaminai ir mineralinės medžiagos turėtų būti tinkamai žymimi. Šiose gairėse nėra nuostatų 
dėl draudimo vartoti kokias nors maistines medžiagas. Jose nėra jokios informacijos apie 
natūralias žoleles ir vaistus. 

Maisto kodekso komisija taip pat priėmė Gaires dėl teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą (CAC/GL 23-1997, persvarstyta 2004 m., naujausi pakeitimai 
2013 m.), siekiant užtikrinti, kad vartotojai nebūtų klaidinami neteisingais ir nepagrįstais 
teiginiais maisto produktų etiketėse, įskaitant maisto papildus. 

Visi Maisto kodekso komisijos tekstai yra viešai prieinami bent trimis kalbomis (anglų, 
prancūzų ir ispanų kalbomis), juos galima lengvai rasti šioje interneto svetainėje: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/.

Išvada

Komisija negalės padėti peticijos pateikėjui išspręsti klausimo, susijusio su jo išdėstytais 
teiginiais dėl Maisto kodekso taikymo tam tikriems produktams, nes šios JT organizacijos 
veikla su tais produktais (t. y. su natūraliomis gydymo priemonėmis, pvz., žolelėmis, 
homeopatiniais preparatais, Ajurvedos medicina, tradicine medicina, kinų medicina) 
nesusijusi.“


