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Tema: Peticija Nr. 0972/2011 dėl dažiklio E-120 (karmino rūgšties) naudojimo 
gaminant kečupą, kurią pateikė Rumunijos pilietė C. C.

1. Peticijos santrauka

Anot peticijos pateikėjos, dažiklio E-120 (karmino rūgšties) naudojimą kečupuose 
reglamentuojančiuose teisės aktuose yra neaiškumų. Ji nurodo Rumunijos įstatymą, 
Reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) ir Direktyvą 
94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažų. Ji prašo paaiškinimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėja nurodo įvairius teisės aktus, susijusius su maisto priedais ir maisto 
produktų kategorijų sistemomis. Komisija norėtų paaiškinti, kad maisto priedų naudojimas 
Europos Sąjungoje suderintas ir reglamentuojamas Reglamentu (EB) Nr. 1333/20081. Šiuo 
reglamentu pakeičiamos ankstesnės direktyvos ir sprendimai dėl maisto priedų, t. y. inter alia, 
taip pat Direktyva 94/36/EB2. Tačiau Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto 
produktuose, sąrašas ir naudojimo sąlygos bus taikomi nuo 2013 m. birželio 1 d. (t. y. 
Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) 

                                               
1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų 
(OL L 354, 2008 12 31, p. 16).
2 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų 
dažų, OL L 237, 1994 9 10, p. 13.
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Nr. 1129/20111). Iki tos dienos tebetaikomos tam tikros ankstesnių direktyvų nuostatos (pvz., 
Direktyvos 94/36/EB 2 straipsnio 1, 6, 8, 9 ir 10 dalys ir I bei V priedai.

Šios direktyvos II priede pateiktas maisto produktų, į kuriuose negali būti pridėta dažų, 
išskyrus III, IV ir V prieduose numatytus konkrečius atvejus, sąrašas. II priede taip pat 
nurodyti padažai, kurių pagrindas – pomidorai (16 punktas), prie kurių priskiriamas kečupas. 
Kadangi padažai, kurių pagrindas – pomidorai, neįtraukti į Direktyvos 94/36/EB III, IV ar V 
priedus, Komisija laikosi nuomonės, kad neleidžiama kečupe naudoti dažiklio E-120.

Siekdama aiškumo, Komisija šiuo metu rengia gairių dokumentą dėl maisto produktų 
kategorijų deskriptorių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1129/2011 maisto produktų kategorijų 
sistemoje. Šiame dokumente turi būti pateiktas išsamesnis jame pateiktų maisto produktų 
kategorijų aprašas. Šis dokumentas turi būti baigtas rengti iki Reglamento (EB) 
Nr. 1333/2008 II priedo, iš dalies pakeisto Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1129/2011, 
taikymo pradžios datos, t. y. iki 2013 m. birželio 1 d. 

Galiausiai Komisija norėtų pabrėžti, kad nei Reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro 
viešųjų pirkimų žodyno, nei maisto produktų kategorijų sistema Codex General Standard for 
Food Additives nėra susiję su maisto priedų leidimais Europos Sąjungoje.

Išvada
Komisijos nuomone, maisto dažiklio E-120 kečupe naudoti neleidžiama.“

                                               
1 2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1129/2011, kuriuo iš  dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas sudarant Sąjungos maisto priedų sąrašą, 
OL L 295, 2011 11 12, p. 1


