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Tema: Peticija Nr. 0210/2007 dėl rūpestį keliančio hidrofluorsilicio rūgšties 
(H2SiF6) pridėjimo į geriamąjį vandenį Airijoje, kurią Voice of Irish 
Concern for the Environment vardu pateikė Airijos pilietis Robert Pocock

Peticija Nr. 0211/2007 dėl rūpestį keliančio hidrofluorsilicio rūgšties 
(H2SiF6) pridėjimo į geriamąjį vandenį JK, kurią Council of Northern 
Ireland against Fluoridation vardu pateikė Jungtinės Karalystės pilietis 
Walter Graham

1. Peticijos Nr. 0210/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas išreiškė rūpestį dėl galimo poveikio visuomenės sveikatai, kurį gali sukelti 
pramoninis cheminis teršalas hidrofluorsilicio rūgštis (H2SiF6), kurios pridedama į geriamąjį 
vandenį Airijoje. Peticijos pateikėjas abejoja Airijos Vyriausybės paaiškinimu, kad H2SiF6 į 
vandenį pridedama tam, kad žmonės išvengtų dantų karieso, ir nurodo, kad ši cheminė 
medžiaga nėra leidžiama pagal ES Direktyvą 2004/27. Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad 
pridėjus H2SiF6 į neapdorotą vandenį pažeidžiama ES Geriamojo vandens direktyva (98/83) ir 
asmens teisė atsisakyti vaistų. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento ištirti šį 
klausimą.

Peticijos Nr. 0211/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas pasisako prieš priverstinį fluoridų pridėjimą į vandenį Jungtinėje 
Karalystėje, pridedant hidrofluorsilicio rūgšties (H2SiF6), nes mano, kad tai yra pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimas. Peticijos pateikėjas nurodo JAV atliktą tyrimą, kuriame nurodyti 
keli neigiami fluorido poveikiai sveikatai, įskaitant pakenkimą skydliaukei ir artritą. Peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamento įsikišti ir atlikti poveikio vertinimą dėl šalutinio šio 
cheminio junginio poveikio.
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2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. liepos 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. lapkričio 29 d.

„Peticijos

Peticijų pateikėjai išreiškė rūpestį dėl neigiamo į geriamąjį vandenį pridedamos fluorosilicio 
rūgšties ir fluorido poveikio sveikatai. Taip pat jie mano, kad pridedant fluoridų į geriamąjį 
vandenį pažeidžiamos žmogaus teisės.

Komisijos komentarai dėl peticijos

Hidrofluorsilicio rūgštis (H2SiF6), taip pat vadinama fluorsilicio rūgštimi, yra dažniausiai 
naudojama medžiaga viešajam vandeniui fluorinti. Koncentruota hidrofluorsilicio rūgštis yra 
pavojinga medžiaga. Ji labai pavojinga ne tik prarijus, tačiau ir įkvėpus jos garų arba esant 
sąlyčiui su akimis ar oda.

Tačiau šios savybės svarbios dirbant su medžiaga, įskaitant geriamojo vandens apdorojimą 
įrenginiuose, kuriuose į geriamąjį vandenį pridedama koncentruotos H2SiF6. Tačiau 
komunalinėse vandens fluorinimo schemose fluorsilicio rūgštis praskiedžiama daugiau nei 
110 000 kartų. Praskiesta fluorsilicio rūgštis suyra ir susidaro fluorido jonai. Kylantys pavojai 
yra panašūs į tuos, kurie susiję su chloro tvarkymu, kurio dedama į geriamąjį vandenį 
dezinfekavimo tikslu. Koncentruoto pavidalo chloras taip pat yra labai toksiškas.

PSO Geriamojo vandens kokybės vadove1 nėra išskirta jokių toksikologinių pavojų, susijusių 
su fluorsilicio rūgšties naudojimu geriamajam vandeniui ruošti, ir nėra nurodyta vartotojui 
kylančių saugos problemų. Tuo remiantis atrodo, kad fluorsilicio rūgštis nekelia jokios 
toksikologinės grėsmės ir nepažeidžia Geriamojo vandens direktyvos2. Todėl Komisija 
neplanuoja atlikti tolesnio toksikologinio vertinimo ar poveikio vertinimo dėl fluorsilicio 
rūgšties kaip fluorido šaltinio naudojimo geriamajame vandenyje.

Dėl geriamajame vandenyje susidarančio fluorido jono (F-) (šis jonas susidaro skylant 
fluorsilicio rūgščiai) – Komisija žino, kad fluoridas apsaugo dantis3 nuo dantų karieso, kai 
geriamajame vandenyje yra maža šios medžiagos koncentracija. Ypač jis veiksmingas vaikų 
atveju. Esant koncentracijai nuo 0,5 iki 2 mg F/litre, formuojasi mažiau į kariesą linkę 
dantys4.

Kaip peticijos pateikėjas paminėjo, fluoridas gali sukelti dantų fluorozę ar net dantų ar kaulų 
ligas, jei jo koncentracija yra didesnė, taip pat atsižvelgiant į suvartojimą. PSO Vadove dėl 
geriamojo vandens kokybės nurodoma rekomenduojama 1,5 mg F/l vertė. Geriamojo vandens 

                                               
1 Geriamojo vandens kokybės vadovas, 2004 m., ISBN 92 4 154638 7.
2 Tarybos direktyva 98/83/EB, OL 33032, 1998 12 5.
3 Daugiausia dėl to, kad hidroksiapatitas (esantis emalyje) verčiamas fluorapatitu.
4 PSO Geriamojo vandens kokybės vadovas, Ženeva, 2004 m., ISBN 92 4 154638 7.



CM\911493LT.doc 3/9 PE398.514v06-00

LT

direktyvoje nurodomas aiškus ir teisiškai įpareigojantis standartas (1,5 mg F/l), atitinkantis 
PSO rekomenduojamą vertę. Fluorido koncentracijai po fluorinimo geriamajame vandenyje 
esant mažesnei nei didžiausia direktyvoje nurodyta koncentracija, Komisija mano, kad 
geriamasis vanduo atitinka direktyvą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad fluorido pridėjimas į geriamąjį vandenį yra nacionalinis 
sprendimas, kuris nėra kilęs iš kokio nors įsipareigojimo pagal Bendrijos įstatymus.

1997 m. Europos Taryba Ovjede pateikė pasirašyti Biomedicinos konvenciją, kurioje 
pabrėžiamos žmogaus teisės ir nesavanoriškas vaistų naudojimas. Tačiau šiuo metu Europos 
bendrija neratifikavo konvencijos ir šiuo metu ji neturi teisinės galios Bendrijoje. Be to, 
pastebima, kad pagal Komisijos turimą informaciją jokia iš ES valstybių narių, pridedančių 
fluorido į geriamąjį vandenį1, nėra Konvencijos šalis.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kad šiuo atveju nėra jokių ES teisės pažeidimo įrodymų, Komisija negali 
kelti bylos.

Be to, Komisija neplanuoja atlikti tolesnio toksikologinio vertinimo ar poveikio vertinimo dėl 
fluorsilicio rūgšties kaip fluorido šaltinio panaudojimo geriamajame vandenyje, nes turimi 
moksliniai įrodymai rodo, kad nėra rizikos, susijusios su fluorsilicio rūgšties panaudojimu 
geriamojo vandens įrenginiuose.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Peticijų pateikėjai išreiškė rūpestį dėl geriamojo vandens fluorinimo, pridedant į jį 
heksafluorsilicio rūgšties (H2SiF6). Pagrindiniai dalykai, dėl kurių išreikštas rūpestis, yra šiai 
medžiagai būdingos savybės ir ypač Geriamojo vandens direktyvos, Medicinos produktų 
direktyvos ir Europos konvencijos dėl žmogaus teisių ir biomedicinos pažeidimas. 2007 m. 
lapkričio mėn. Komisija paskelbė pranešimą dėl peticijų. Peticijos pateikėjas 2008 m. gegužės 
26 d. Peticijų komitetui per posėdį pateikė papildomą dokumentą ir išsakė keletą pastabų, taip 
buvo dar sykį išreikštas rūpestis dėl galimų Geriamojo vandens direktyvos2, Pavojingų atliekų 
direktyvos3 ir Medicinos produktų direktyvos4 pažeidimų.

Komisijos komentarai dėl papildomo dokumento ir pastabų, pareikštų per Peticijų komiteto 
posėdį 2008 m. gegužės 26 d. 

Geriamojo vandens direktyva 98/83/EB

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Geriamojo vandens vadove pateikiamas mokslinis 
patarimas, kuriame nurodoma rekomenduojama 1,5 mg fluorido litre koncentracija. 
Geriamojo vandens direktyvoje nustatyta teisiškai įpareigojanti didžiausia 1,5 mg fluorido 
litre geriamojo vandens koncentracija. Ir PSO vadove (1.1 skirsnyje), ir direktyvoje (13 
                                               
1 Airija ir JK.
2 Direktyva 98/83/EB, OL ***, 1998 12 5, su pakeitimais.
3 Direktyva 91/689/EEB, OL L377, 1991 12 31, su pakeitimais.
4 Direktyva 2001/83/EB, OL L311, 2001 11 28, su pakeitimais.
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konstatuojamoji dalis) nurodytos vertės pagrįstos suvartojimu per visą gyvenimą. 
Atsižvelgiant į tai, heksafluorsilicio rūgšties (fluorsilicio rūgšties) pridėjimas nėra laikomas 
direktyvos pažeidimu, jei neviršijama didžiausia leidžiama 1,5 mg fluorido litre koncentracija, 
nustatyta direktyvoje. 

Pavojingų atliekų direktyva 91/689/EEB ir su atliekomis susiję klausimai

Atliekas reglamentuojančių teisės aktų požiūriu peticijoje keliami klausimai yra tokie:

a) Ar aptariama medžiaga yra pavojingos atliekos, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/689/EEB 
(Pavojingų atliekų direktyvoje).

b) Jei taip, kodėl jas galima būtų naudoti geriamajam vandeniui apdoroti?

a) Pagal ES atliekas reglamentuojančius teisės aktus medžiaga apibrėžiama kaip bet kokia 
medžiaga ar objektas, kurio turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti ir kuris atitinka 
Direktyvos 2006/12/EB1 (Pamatinės atliekų direktyvos) 1 priedo ir Sprendimo 2000/532/EB2

(Europos atliekų sąrašas) reikalavimus. Tačiau abu šie šaltiniai yra orientacinio pobūdžio, 
atliekų apibrėžtis daugiausia pagrįsta „išmetimo“ sąvoka ir todėl kiekvienu atveju spręsti 
privalo kompetentingos institucijos. Europos Teisingumo Teismas keletą kartų yra tai 
pabrėžęs: ar medžiaga yra atlieka, ar ne, priklauso nuo konkrečių faktinių aplinkybių, o 
sprendimas turi būti priimamas kiekvienu atveju. Komisijos pranešime Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl Aiškinamojo pranešimo dėl atliekų ir šalutinių produktų, COM (2007) 59 
galutinis, pateikiama naudingų nuorodų, kurios pagrįstos Europos Teisingumo Teismo 
jurisprudencija, šios nuorodos apima šalutinių produktų susijusiose pramonės srityse 
problemas, kada šalutiniai produktai turėtų ir kada neturėtų būti laikomi atliekomis, taip 
paaiškinant teisinę padėtį ekonominiams subjektams ir kompetentingoms institucijoms.

Vertinant, ar medžiaga priskirtina prie „atliekų“, visų pirma nustatoma, ar tai yra tyčinė jo 
gamyba, t. y. ar pasirinktame pagrindinio produkto gamybos procese (šiuo atveju trąšų) tyčia 
pagaminamas ir tam tikras šalutinis produktas. Tolesnis nurodymuose pateiktas vertinimo 
elementas susijęs su medžiagos rinka, t. y. su jos ekonomine verte, ir ar nagrinėjama 
medžiaga būtų tvarkoma, naudojant standartines atliekų tvarkymo operacijas.

b) ES teisės aktais dėl atliekų savaime nedraudžiama naudoti jokių medžiagų, atitinkančių 
atliekų kriterijus (įskaitant pavojingas atliekas) naudingomis laikomoms reikmėms, su sąlyga, 
kad toks panaudojimas nesukels pavojaus žmonių sveikatai ir nepakenks aplinkai. Todėl net 
jei nagrinėjama medžiaga turėtų būti laikoma pavojinga atlieka, ją būtų galima naudoti 
vandeniui apdoroti, su sąlyga, kad būtų įvykdytos visos sąlygos, susijusios su proceso 
naudingumu, saugumu ir pan., būtinai laikantis saugaus elgesio su medžiaga, leidimų, 
žymėjimo ir pan. reikalavimų.
Medicinos produktų direktyva 2001/83/EB

Pagal Medicinos produktų direktyvą produktas laikomas medicininiu produktu, jei jis yra:
(a) vaistinė medžiaga ar vaistinių medžiagų derinys, vartojamas žmonėms gydyti arba ligų 
                                               
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 9-21.
2 Pagal paskutinį pakeitimą, padarytą Tarybos sprendimu 2001/573/EB, OL L 203, 2001 7 28, p. 18.
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profilaktikai (medicininis produktas pagal pateikimą); arba
(b) vaistinė medžiaga ar vaistinių medžiagų derinys, kuris gali būti skiriamas arba duodamas 
žmonėms jų fiziologinėms funkcijoms atkurti, koreguoti ar pakeisti farmakologiniu, 
imunologiniu arba metabolitiniu būdu arba nustatyti diagnozę (medicininis produktas pagal 
funkciją).

Pagal Direktyvą 2001/83/EB produktas laikomas teikiamu ligoms gydyti arba jų profilaktikai 
ne tik tada, kai jis aiškiai nurodomas ar rekomenduojamas kaip toks. Taip pat reikia 
atsižvelgti į vidutiniškai gerai informuotą vartotoją, ar jam (jai) atrodo, kad nagrinėjamas 
produktas turi tokį poveikį. Reikia atsižvelgti ir į produkto pavidalą bei jo pakuotės pobūdį, 
taip pat į vartotojui pateikiamą informaciją. Šie kriterijai rodo, kad geriamasis vanduo iš 
čiaupo negali būti laikomas medicininiu produktu pagal pateikimą.  Be to, geriamasis vanduo, 
kaip nurodyta peticijoje, negali būti laikomas medicininiu produktu pagal funkciją. Kai 
fluorosilikatų į geriamąjį vandenį pridedama mažomis koncentracijomis, panašiomis į 
natūraliai sutinkamas koncentracijas, vanduo nepraranda savo pagrindinės paskirties, būtent 
mitybinės. Būdas, kaip geriamasis vanduo vartojamas, ir tokiam vandeniui būdinga maža 
rizika patvirtina tokį jo priskyrimą. Taigi, geriamasis vanduo, į kurį pridėta tokia 
koncentracija fluorosilikatų, kuri yra panaši į natūraliai sutinkamas koncentracijas, nei 
pateikimo požiūriu, nei funkciniu požiūriu nėra medicininis produktas pagal Medicininių 
produktų direktyvą.

Bendras fluorido iš įvairių šaltinių poveikis

Savo Geriamojo vandens vadove PSO nurodo, kad fluorido poveikis priklauso nuo daugelio 
veiksnių: „Dauguma atvejų pagrindinis fluorido suvartojimo šaltinis yra maistas, mažiau jo 
gaunama iš geriamojo vandens ir dantų pastos. Tose vietose, kuriose yra santykinai didelės 
fluorido koncentracijos, ypač gruntiniame vandenyje, geriamasis vanduo yra vis svarbesnis 
fluorido šaltinis. Taip pat gali būtų svarbus fluorido gavimas patalpose, kuriose naudojama 
daug fluorido turinti anglis.“

Siekdama atnaujinti galimos rizikos, susijusios su fluorido poveikio visuomenei, vertinimą, 
Komisija paprašys Sveikatos ir aplinkos mokslinio komiteto pateikti nuomonę dėl atnaujinto 
galimos rizikos, susijusios su fluorido poveikiu visuomenei, vertinimo.

Išvados

1. Komisija kruopščiai išnagrinėjo heksafluorsilicio rūgšties pridėjimo į geriamąjį vandenį 
praktiką, laikantis didžiausios leidžiamos fluorido koncentracijos pagal Geriamojo 
vandens direktyvą. Ji patvirtina, kad nemato jokių Geriamojo vandens direktyvos, 
Pavojingų atliekų direktyvos ir Medicininių produktų direktyvos pažeidimų įrodymų.

2. Siekdama atnaujinti mokslines žinias dėl pakartotino bet kurios politikos įvertinimo, 
Komisija paprašys Sveikatos ir aplinkos mokslinio komiteto pateikti nuomonę dėl 
atnaujinto galimos rizikos, susijusios su fluorido poveikiu visuomenei, vertinimo.“



PE398.514v06-00 6/9 CM\911493LT.doc

LT

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos Nr. 210/2007 ir 211/2007

Kaip nurodyta pirmiau, Komisija nusprendė paprašyti Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinio 
komiteto (SCHER) pateikti nuomonę dėl atnaujinto galimos rizikos, susijusios su fluorido 
poveikiu visuomenei, vertinimo.

Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHER) atsakydamas į šį prašymą jau 
priėmė preliminarią nuomonę. Pagal Komisijos sprendimą 2008/721/EB1 dėl šios nuomonės 
dabar bus konsultuojamasi su visuomene.   

Preliminari nuomonė visuomenei pasiekiama Komisijos serveriu 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

Tikimasi, kad galutinė Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinio komiteto (SCHER) nuomonė 
bus pateikta iki 2010 m. pabaigos.“

6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Peticijos Nr. 210/2007 ir 211/2007

Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHER) 
-    preliminarią nuomonę patvirtino 2010 m. gegužės 18 d.:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm;

- dėl šios preliminarios nuomonės iki 2010 m. rugsėjo 22 d. vyks konsultacijos su 
visuomene2;

- dar nepatvirtino galutinės nuomonės komiteto plenariniame posėdyje.

7. Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2011 m. liepos 18 d.

„Peticijos Nr. 210/2007 ir 211/2007
                                               
1 2008 m. rugpjūčio 5 d. Sprendimas 2008/721/EB, kuriuo nustatoma patariamoji mokslo komitetų ir vartotojų 
saugumo, visuomenės sveikatos ir aplinkos srities ekspertų struktūra ir panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB, 
OL L 241, 2008 9 10.
2 2008 m. rugpjūčio 5 d. Sprendimas 2008/721/EB, kuriuo nustatoma patariamoji mokslo komitetų ir vartotojų 
saugumo, visuomenės sveikatos ir aplinkos srities ekspertų struktūra ir panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB, 
OL L 241, 2008 9 10.
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Kaip galutinis atsakymas į ankstesnį susirašinėjimą dėl šių peticijų ir po to, kai buvo 
patvirtinta preliminari nuomonė ir surengtos konsultacijos su visuomene, jau paskelbta 
galutinė mokslinio komiteto SCHER nuomonė, kurią jis priėmė savo paskutiniame posėdyje 
2011 m. gegužės mėn. Su komiteto nuomone ir pridedamais dokumentais galima susipažinti 
šioje interneto svetainėje: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3, pasirinkti „Rizikos vertinimas“ (angl. Risk Assessment).“

8. Komisijos atsakymas (REV V), gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Atsižvelgdama į

 peticijos (210/2007) pateikėjo 2012 m. kovo 2 d. elektroninį laišką, įskaitant 
korespondenciją su Airijos sveikatos ministru vandens fluorinimo klausimu;

 Nacionalinės švaraus vandens asociacijos (angl. National Pure Water Association Ltd) 
2012 m. kovo 26 d. laišką, kuriuo remiama peticija 210/2007 ir prie kurio pridedamas 
jos pareiškimas dėl geriamojo vandens fluorinimo praktikos;

 tyrimą „Vandens fluorinimo toksiškumas žmogui, poveikis aplinkai ir teisiniai 
padariniai. Pavojus visuomenės sveikatai dėl per didelio suvartojamo fluoro junginių 
kiekio.“ „angl. Human Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of 
Water Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to Fluoride 
Compounds“;

Komisija norėtų pateikti šią papildomą informaciją:

Reikia priminti, kad ES konkrečiai nereglamentavo geriamojo vandens fluorinimo sveikatos 
tikslais praktikos. Todėl imtis reikiamų šios praktikos rizikos valdymo priemonių yra 
valstybių narių kompetencija. Kadangi šią praktiką tebetaiko tik trys valstybės narės (įskaitant 
Airiją) ar jų dalys, ši sritis nėra sritis, kurioje Komisija ketina derinti ES veiksmus ateityje, 
nes tai būtų nepateisinama remiantis subsidiarumo ir proporcingumo principais. Kitaip tariant, 
yra veiksmingiau, kai tam tikrose srityse veikia valstybės narės su sąlyga, kad jos laikytųsi ES 
teisės aktų.   

Komisija mano, kad Airijoje šiuo metu taikoma geriamojo vandens fluorinimo praktika 
nepažeidžia Geriamojo vandens direktyvoje (98/83/EB) nustatytų nuostatų, nes koncentracijos 
lygis yra mažesnis už ribines fluorido vertes net po to, kai jo pridedama siekiant apsaugoti 
dantis. 

Tačiau dėl to, kad buvo iškelta daug konkrečių mokslinių klausimų, Komisija paprašė Pavojų 
sveikatai ir aplinkai mokslinio komiteto (SCHER) įvertinti kai kuriuos konkrečius šios srities 
aspektus, ypač aspektus, susijusius su geriamajame vandenyje esančio fluorido ir fluorinančių 
medžiagų pavojumi, poveikiu sveikatai ir žmogaus sąlyčiu su jais. SCHER savo nuomonę 
paskelbė 2011 m. gegužės 16 d.

 (Žr.: 
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http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

Maždaug tuo pat metu Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) atnaujino Geriamojo vandens 
vadovą. Atlikusi naujausių mokslinių įrodymų peržiūrą, PSO paliko galioti savo 
rekomenduojamą fluorido koncentracijos geriamajame vandenyje vertę – 1,5 mg F/l. 

Apibendrinant galima teigti, kad nei PSO, nei SCHER nepadarė išvados, kad dėl naujų 
mokslinių įrodymų reikėtų keisti Geriamojo vandens direktyvoje nustatytas ribines fluorido 
vertes. Tačiau abi organizacijos pripažįsta, kad esama specifinių aspektų, susijusių su 
pažeidžiamomis grupėmis, pvz., vaikais, į kurių organizmą gali patekti didesni kiekiai 
fluorido, jei neatliekamas reikiamas rizikos valdymas. Kai jau minėta, reikiamų rizikos 
valdymo priemonių turi imtis nacionalinės institucijos. 

Todėl per paskutinį 2012 m. balandžio 30 d. vykusį Geriamojo vandens direktyvos 
įgyvendinimo reguliavimo komiteto posėdį Komisija informavo kompetentingas valstybių 
narių institucijas apie SCHER nuomonę ir PSO gaires ir paprašė į jas atsižvelgti įgyvendinant 
direktyvą nacionaliniu lygmeniu. 

Komisija taip pat atlikto preliminarią ataskaitos dėl tyrimo „Human Toxicity, Environmental 
Impact and Legal Implications of Water Fluoridation. Public Health Risks from Dietary 
Overexposure to Fluoride Compounds“ peržiūrą. Tačiau Komisija mano, kad ataskaita 
nekeičia pirmiau pateiktų išvadų, susijusių su Geriamojo vandens direktyva. Vis dėlto 
pripažįstame, kad mokslinės diskusijos šioje ir daugelyje kitų sričių tebevyksta ir pateikiami 
nauji svarbūs įrodymai, kuriems reikia skirti reikiamą dėmesį. Komisija paragins PSO, kad ji, 
kai vėl imsis geriamojo vandens gairių peržiūros, ypatingą dėmesį atkreiptų į naujausius 
mokslinius įrodymus, įskaitant į minėtąją ataskaitą įtrauktus įrodymus, taip pat į Nacionalinės 
švaraus vandens asociacijos pareiškime iškeltus klausimus.   

Dėl kitų teisėkūros sričių, kurios galėtų būti susijusios, Komisija padarė išvadą, kad 
ataskaitoje nėra svarbios naujos informacijos ir kad remiantis ataskaita šiuo metu negalima
nustatyti akivaizdaus kito ES teisės akto pažeidimo. 

Ypač Komisija pabrėžia, kad geriamojo vandens fluorinimas negali pažeisti Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus. 
Kadangi fluorinimas atitinka Geriamojo vandens direktyvą, turėtų būti laikoma, kad jis yra 
saugus aspektų, kuriems taikomos šios konkrečios ES nuostatos, požiūriu, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnio 7 dalyje. 

Fluorinimas taip pat negali pažeisti ES teisės aktų, susijusių su medicinos arba kosmetikos 
produktais, nes šių produktų apibrėžtys (pateikiamos Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnyje ir 
Direktyvos 76/768/EEB 1 straipsnyje) neapima geriamojo vandens.

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir 
sveikatingumą nustatytos savanoriškų pareiškimų komerciniuose pranešimuose – etiketėse, 
pristatyme ar reklamoje naudojimo taisyklės. Todėl jis netaikytinas privalomo geriamojo 
vandens fluorinimo atveju.

Klabant apie tariamą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pažeidimą, reikia priminti, 



CM\911493LT.doc 9/9 PE398.514v06-00

LT

kad pagal sutartis, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga1, Europos Komisija neturi bendros 
kompetencijos imtis veiksmų valstybių narių vykdomos politikos pagrindinių teisių srityje. 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija netaikoma kiekvienai situacijai, kai tariamai 
pažeidžiamos pagrindinės teisės. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos valstybėms 
narėms taikomos tik tuomet, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Geriamojo vandens 
fluorinimo praktika nesusijusi su Geriamojo vandens direktyvos ar bet kokio kito ES teisės 
akto įgyvendinimu. Todėl Chartija šiuo atveju netaikoma. 

Kalbant apie Europos Tarybos žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos 5 straipsnio 
taikymą, Komisija neturi įgaliojimų kontroliuoti valstybės narės tiesės aktų atitikties šiai 
konvencijai.

                                               
1 Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo


