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Prieštaravimas deleguotajam aktui: specialiųjų perdirbtų grūdinių maisto 

produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie 

juos teikimo reikalavimai  

2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. rugsėjo 25 d. Komisijos 

deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais perdirbtų grūdinių maisto produktų ir 

kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo 

reikalavimais (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2015)06507), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios 

medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui 

kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 

96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) 

Nr. 953/20091, o ypač jo 11 straipsnio 1 dalį, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, 

– atsižvelgdamas į 1981 m. Pasaulio sveikatos asamblėjoje (PSA) priimtą Tarptautinį 

motinos pieno pakaitalų prekybos kodeksą2 ir į vėliau Pasaulio sveikatos asamblėjoje 

priimtas 16 susijusių rezoliucijų, ypač į PSA 2010 m. gegužės 21 d. rezoliuciją 63.23, 

kurioje valstybės narės primygtinai raginamos sustabdyti netinkamą kūdikiams ir 

mažiems vaikams skirtų maisto produktų rinkodarą ir Maisto kodekso standartais ar 

nacionalinės teisės aktais užtikrinti, kad nebūtų leidžiama vartoti maisto produktų 

maistingumo ir sveikumo teiginių maisto produktams, skirtiems kūdikiams ir mažiems 

vaikams, išskyrus konkrečiai numatytus atvejus, 

– atsižvelgdamas į JK vyriausybės mokslinio patariamojo mitybos reikalų komiteto 

                                                 
1  OL L 181, 2013 06 29, p. 35. 
2  http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf  

http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf


2007 m. rugsėjo 24 d. pareiškimą dėl pozicijos1, 

– atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 609/2013 5 straipsnį ir į jį įtrauktą atsargumo 

principą, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą 

dėl rezoliucijos, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį, 

A. kadangi Komisija nepateikė Parlamentui ir Tarybai ataskaitos dėl mažų vaikų maitinimo 

mišinių, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 609/2013 12 straipsnyje, o tai būtina 

sąlyga rengiant nacionalines vaikų nutukimo mažinimo strategijas; 

B. kadangi deleguotojo reglamento I priedo 3 dalyje nurodoma, kad kūdikiams skirtame 

maiste 30 proc. energijos gali būti gaunama iš cukraus (7,5 g cukraus 100 kcal atitinka 

30 kcal iš cukraus gaunamos energijos 100 kcal); 

C. kadangi I priedo 3 dalies nuostatos prieštarauja visoms Pasaulio sveikatos organizacijos 

(PSO)2 (PSO rekomenduoja apriboti suvartojamą laisvųjų cukrų kiekį iki mažiau nei 

10 proc. bendro suvartojamos energijos kiekio arba dar labiau – iki mažiau nei 5 proc. 

bendro suvartojamos energijos kiekio, siekiant papildomos naudos sveikatai) ir 

valstybių narių mokslinių komitetų sveikatos rekomendacijoms gerokai sumažinti 

bendrą suvartojamo cukraus kiekį; kadangi pradėjus vartoti tokį maistą (ypač nuo labai 

ankstyvo amžiaus) tikriausiai padaugėtų vaikų nutukimo atvejų, be to, tai gali padaryti 

įtaką vaikų skonio vystymuisi; kadangi, visų pirma, į kūdikių ir mažų vaikų maistą 

pridedamo cukraus kiekis turėtų būti kuo mažesnis; 

D.  kadangi bloga mityba šiuo metu yra pati didžiausia sergamumo ir mirtingumo visame 

pasaulyje priežastis – didesnė už tabaką, alkoholį ir fizinio aktyvumo trūkumą kartu 

sudėjus3; 

E. kadangi PSO rekomenduoja nuo 6 mėnesių maitinimą motinos pienu papildyti įvairiu 

tinkamu, saugiu ir maistingu tirštu maistu, tačiau į šį maistą neturėtų būti papildomai 

dedama druskos ir cukraus4; 

F.  kadangi visos valstybės narės patvirtino 1981 m. Pasaulio sveikatos asamblėjoje (PSA) 

priimtą Tarptautinį motinos pieno pakaitalų prekybos kodeksą (tarptautinį kodeksą) ir 

16 vėliau asamblėjoje priimtų susijusių rezoliucijų; 

G.  kadangi Reglamentas (ES) Nr. 609/2013 buvo priimtas prieš 2014 m. rugpjūčio 5 d. 

paskelbiant Europos maisto saugos tarnybos mokslinę nuomonę dėl pagrindinių 

pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių sudėtinių 

                                                 
1  http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/ 

http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf  
2  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/  
3  1990–2013 m. pokyčiai sveikatos srityje Anglijoje ir analizė pagal Anglijos regionus ir 

vietoves, kuriose vyrauja skurdas: sisteminė 2013 m. Bendros ligų naštos tyrimo 
analizė, Lancet 2015 m.; 386: p. 2257–2274, 2015 m. rugsėjo 15 d., paskelbta internete. 
http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf 

4  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/  

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/%0bhttp:/www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/%0bhttp:/www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/


dalių1; 

H. kadangi Sąjunga, bendradarbiaudama su ES nepriklausančiomis šalimis ir visuomenės 

sveikatos srities tarptautinėmis organizacijomis, privalo propaguoti aukštos kokybės 

visuomenės sveikatos principus, standartus ir teisės aktus, taip pat jos pareiga – sukurti 

veiksmingą sveikatos apsaugos sistemą; 

I. kadangi kūdikiai ir maži vaikai yra itin pažeidžiama visuomenės grupė, kai kalbama 

apie endokrininę sistemą trikdančias chemines medžiagas ir kitus teršalus; 

J. kadangi Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra (PSO specializuota vėžio 

agentūra) 2015 m. kovo 20 d. klasifikavo glifosatą kaip galbūt kancerogeninį poveikį 

žmonėms darančią medžiagą2; 

1. pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento; 

Nutukimas 

2.  mano, kad deleguotajame reglamente nenumatyta pakankamai priemonių, skirtų 

kūdikiams ir mažiems vaikams apsaugoti nuo nutukimo, ir kad didžiausias leidžiamas 

cukraus kiekis turėtų būti gerokai sumažintas atsižvelgiant į PSO rekomendacijas; 

Besiformuojančios technologijos 

3.  mano, kad vadovaujantis atsargumo principu, reikėtų uždrausti šiuose perdirbtuose 

grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikiams skirtuose maisto produktuose naudoti 

tokias besiformuojančias technologijas, kaip GMO ir nanotechnologijas, kurių ilgalaikė 

rizika nėra žinoma; 

Ženklinimas 

4. mano, kad, atsižvelgiant į pasaulines visuomenės sveikatos rekomendacijas, įskaitant 

PSA rezoliuciją 63.23, jos pasaulinę kūdikių ir mažų vaikų mitybos strategiją ir 

pasaulinį eksporto iš Sąjungos į trečiąsias valstybes poveikį, ženklinant ir platinant 

perdirbtus kūdikiams skirtus produktus reikėtų aiškiai nurodyti, kad šie produktai 

netinkami vartoti mažesniems kaip 6 mėnesių kūdikiams, ir neturėtų būti ignoruojama 

rekomendacija 6 mėnesius kūdikius maitinti vien tik motinos pienu; todėl mano, kad 

reikėtų persvarstyti ženklinimo ir platinimo nuostatas atsižvelgiant į PSA 

rekomendacijas dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų; 

Skaidrumas 

5. mano, kad siekiant didinti skaidrumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Sąjungos 

institucijomis ir ES sprendimų priėmimu reikėtų viešai skelbti „dvišalių susitikimų“ 

(nurodant jų datas ir dalyvius), kuriuos Komisija, vykstant deleguotojo reglamento 

rengimo procesui, surengė su suinteresuotaisiais subjektais, sąrašą; 

o 

                                                 
1  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/ 

main_documents/3760.pdf  
2  http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf  

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/%0bmain_documents/3760.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/%0bmain_documents/3760.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


o     o 

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir jai pranešti, kad deleguotasis 

reglamentas negali įsigalioti; 

7. ragina Komisiją pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgiama į EFSA 

atliktos perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties 

reikalavimų analizės rezultatus ir į mokslinius įrodymus apie pridedamo cukraus ir 

perdirbtų maisto produktų vartojimo nuo ankstyvos vaikystės pasekmes, atsižvelgiant į 

optimalios kūdikių ir mažų vaikų mitybos rekomendacijas; 

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir 

parlamentams. 


