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APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETAS

EUROPOS MAISTO SAUGOS TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMAS 
VALSTYBĖSE NARĖSE  

2006 M. BIRŽELIO 20–21 D. APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO 
SAUGOS KOMITETO POSĖDIS

SAMBŪVIS

1. Genetiškai modifikuotų organizmų auginimas (Renate Sommer)

Kada Komisija nustatys įprastų sėklų, kuriose atsitiktinai, tačiau techniškai neišvengiamai gali 
būti genetiškai modifikuotų organizmų likučių, ženklinimui skirtą ribinę vertę?

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė M. Fischer Boel sausio mėnesį 
(Berlyno žaliosios savaitės metu) paskelbė, kad iki metų pabaigos Komisija ketino priimti 
sambūvio užtikrinimo auginant genetiškai modifikuotus organizmus nuostatas. Kokia 
Komisijos nario M. Kyprianou pozicija sambūvio klausimu?

Kol kas bus palikta Vokietijos genų inžinerijos įstatyme įtvirtinta atsakomybę 
reglamentuojanti nuostata (nuo kaltės nepriklausanti atsakomybė). Kokia Komisijos pozicija 
dėl Vokietijos atsakomybę reglamentuojančios nuostatos suderinamumo su išleidimo į aplinką 
direktyva, kurią dabar įgyvendina valstybės narės?

2. Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) kultūros (Satu Hassi)

Savo komunikate KOM(2006)104 – nacionalinių priemonių įgyvendinimo dėl genetiškai 
modifikuotų pasėlių sambūvio su tradiciniais ir ekologiškais pasėliais ataskaitoje – Komisija 
patvirtina, kad tik keturios valstybės narės priėmė nacionalinius teisės aktus siekdamos 
apsaugoti tradicinių ir ekologiškų pasėlių augintojus, kad į jų auginamus pasėlius neįsimaišytų 
genetiškai modifikuotų kultūrų. Ar Komisija sutinka, kad reikalingos teisinės priemonės ES 
lygmeniu siekiant užtikrinti sambūvį ir vartotojų bei augintojų laisvą pasirinkimą?
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MAISTO PRODUKTŲ IR PAŠARŲ HIGIENA

3. Pažangiosios higienos patirties gairės (Karl-Heinz Florenz)

Reglamente dėl maisto produktų higienos Nr. 852/2004 ir Reglamente dėl pašarų higienos 
Nr. 183/2005 valstybės narės skatinamos raginti verslo operatorius savo noru nusistatyti 
pažangiosios higienos patirties gaires ir jų laikytis.  

Kaip Komisija remia Europos gairių rengimą?
Kaip ateityje bus pasiekta, kad atskirų valstybių gairės būtų suderintos ir visoje ES būtų 
nustatyti vienodi higienos standartai?

4.      Maisto grandinės informacija (Karl-Heinz Florenz)

Reglamento (EG) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnyje reikalaujama, kad ūkininkas pateiktų 
skerdyklai informaciją apie į skerdyklą vežamų gyvūnų sveikatos būklę. Siekdama padėti 
įgyvendinti šią nuostatą, Komisija minėtame reglamente jau nustatė pereinamojo laikotarpio 
nuostatas.  

Ar Komisija yra parengusi projektų, kuriais galima būtų praktiškai patikrinti, kaip vyksta 
ūkininko informacijos perdavimo skerdyklai procesas?
Ar Komisija turi informacijos apie šio reikalavimo įgyvendinimą atskirų valstybių narių 
kiaulienos ir jautienos sektoriuose?

5.     Maisto produktų verslo operatorių ir pašarų verslo operatorių registras (Karl-Heinz 
Florenz)

Pagal Reglamentą dėl maisto produktų higienos Nr. 852/2004 ir Reglamentą dėl pašarų 
higienos Nr. 183/2005 ūkininkai yra ir maisto produktų verslo operatoriai, ir pašarų verslo 
operatoriai, todėl privalo registruotis.

Ar Komisija numatė, kad šiuo atveju visose valstybėse narėse Europos lygmeniu reikia 
suderinti registravimo būdą ir registravimo metu suteikiamus numerius?

Kaip Komisija užtikrins, kad ypač parduodant pašarus Bendrijos vidaus rinkoje pašarų 
pirkėjams bus pateikiamas pašarų verslo operatoriaus registravimo patvirtinimas?

6.      Pašarų sektoriaus garantijos (Karl-Heinz Florenz)

Reglamento dėl pašarų higienos (EB Nr. 183/2005) 8 straipsnyje reikalaujama, kad pašarų 
verslo operatoriai turėtų finansines garantijas, jog būtų padengiami nuostoliai, kurių gali rastis 
dėl nesaugių pašarų paskesnėje maisto grandinėje.

Kokias išvadas padarė Komisija atlikus tyrimą dėl galimybių teikti tokias finansines 
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garantijas?

Kaip, Komisijos nuomone, tai galėtų padėti pagerinti maisto produktų saugą?

LIKUČIAI

7. Pesticidų ir antibiotikų likučiai maisto produktuose (Horst Schnellhardt)

Nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojo Reglamentai (EB) Nr. 852/2004, (EB) Nr. 853/2004 ir 
(EB) Nr. 854/2004. Juos įgyvendinant kyla sunkumų.

Kokios, jūsų manymu, yra didžiausios kliūtys, trukdančios šiems reglamentams dėl higienos 
visiškai įsigalioti nuo 2006 m. sausio 1 d.?

Ar reikėtų nerimauti, kad ES teisės aktų derinimo strategijai kyla pavojus, nes nustatyta, kad 
daugelyje valstybių narių itin išsamiomis nuostatomis ribojamas lankstumas?

Higienos nuostatų tikslas – vykdyti moksliškai pagrįstą kontrolę.
Tam reikia, kad atsakingieji už kontrolės vykdymą būtų atitinkamai  mokomi.
Komisija pratęsė valstybių narių mokymo įsipareigojimo įgyvendinimo terminą iki 2009 m.
Kaip Komisija, priėmusi šią nuostatą, ketina laikytis minėto pagrindinio higienos nuostatų 
principo?

Ar higienos reglamentų įgyvendinimo procesą valstybėse narėse kontroliuoja Grange 
įsisteigusi Maisto ir veterinarijos tarnyba?

Kaip, nustačius naujas higienos normas, pasikeitė Maisto ir veterinarijos tarnybos vykdoma 
kontrolė? Lanksčios higienos normos suteikia oficialiai vietos įstaigai galimybę priimti 
moksliškai pagrįstus ir diferencijuotus sprendimus. Ar Maisto ir veterinarijos tarnyba ketina 
tikrinti taikomą mokslinį pagrindą, ar ji iš esmės pritars vietos įstaigos priimtam sprendimui?

Ar pastaraisiais metais Europoje pastebėta pažanga, susijusi su likučiais (pesticidais, 
medikamentais):

a) importuojamuose produktuose?
b) ES gaminamuose produktuose?

8. Likučių kiekis (Satu Hassi)

ES, valstybių narių ir NVO stebėsenos ataskaitose rašoma, kad yra didelių problemų, susijusių 
su pesticidų likučiais maisto produktuose, nes dažnai randamas toks jų kiekis, kuris gerokai 
viršija leistiną didžiausią likučių normą. Komisija savo 2004 m. stebėsenos ataskaitoje pateikė 
išvadą, kad yra pavojaus sveikatai, o ypač pažeidžiamų grupių asmenų sveikatai.

Dažniausia užteršti produktai nepašalinami iš rinkos, nes kai gaunami laboratorinių tyrimų 
rezultatai, švieži vaisiai ir daržovės jau būna suvartoti.
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Kokių priemonių imasi Komisija siekdama valstybėse narėse atlikti veiksmingesnę likučių 
kontrolę? Ar Komisija sutinka, kad, be galutinių gaminių kontrolės, iš anksto neįspėjus 
reikėtų atlikti ir maisto produktų grandinės, t. y. yra ūkininkų įmonių, patikrinimus?

9. Skerdyklų darbuotojai (Linda McAvan)

Kas norėta pasakyti su skerdyklų darbuotojais susijusioje Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 2076/2005 14 straipsnio (Skerdyklų darbuotojų, padedančių vykdyti oficialią 
kontrolę, mokymas) formuluotėje „ar buvo organizuoti papildomi mokymai ir ar buvo imtasi 
būtinų priemonių“? [Oficialusis leidinys L 338, 2005 12 22, 87 psl.] Ar pagal papildomų 
mokymų ir būtinų priemonių nuostatą nuo 2010 m. bus reikalaujama, kad skerdyklų 
darbuotojai būtų visapusiškai mokomi ir išlaikytų oficialiai paskirtiems padėjėjams 
privalomus egzaminus, o ne tik išklausytų su skerdyklų darbuotojų užduotimis susijusį 
mokymo kursą ir išlaikytų konkrečių užduočių egzaminus?

ŽUVŲ GAMINIAI

10. Mažmeninėje prekyboje siūlomų žuvininkystės gaminių žymėjimas ir vartotojų 
informavimas (Satu Hassi)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 4 straipsnyje nustatytos išsamios mažmeninėje prekyboje 
siūlomų žuvininkystės gaminių žymėjimo ir vartotojų informavimo nuostatos. Turi būti 
nurodyti rūšių komerciniai pavadinimai, gamybos būdas (pagauta jūroje, vidaus vandenyse ar 
užauginta ūkyje) ir žūklės plotas. Tačiau, kaip matome iš rinkos tyrimų, šių nuostatų dažnai 
nesilaikoma. Kokių priemonių imsis Komisija siekdama užtikrinti, kad valstybės narės ir 
maisto produktų verslo operatoriai tinkamai laikytųsi ženklinimo nuostatų? Ar Komisija, 
rengdama naują horizontaliosios Direktyvos Nr. 2000/13/EB dėl maisto produktų ženklinimo 
redakciją, ketina į ją įtraukti nuostatas dėl tam tikrų gaminių žymėjimo?

INSPEKCINĖS PATIKROS

11. Inspekcinės patikros (Antonios Trakatellis)

Maisto produktų saugos inspekcinės patikros, importo iš trečiųjų šalių kontrolės sustiprinimas 
bei valstybių narių rėmimo priemonės.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maisto 
produktams skirtų teisės aktų, pagal kuriuos įkuriama Europos maisto saugos institucija, 
bendruosius principus bei reikalavimus ir su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, 
reglamentuoja privačių įmonių ir viešųjų įstaigų vaidmenį ir atsakomybę užtikrinant maisto 
produktų saugą, taip pat ir importuojamų gaminių saugą. Pavyzdžiui, Graikijoje 
kompetentingoms įstaigoms atliekant patikras vis dažniau nustatoma, kad importuojami 
netinkami maisto produktai (maisto produktai, kuriuose yra antibiotikų, listerijos bakterijų 
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alfa toksinų ir t.t.). Atsižvelgiant į tai, kad pagal Bendrijos teisės aktuose dėl importuojamų 
maisto produktų saugos užtikrinimo nustatytas patikros procedūras reikia įkurti kontrolės 
įstaigas ir nuolat į trečiąsias šalis siųsti Komisijos kontrolierių grupes, kurios turėtų tikrinti, 
kaip tos šalys laikosi visų visuomenės sveikatos nuostatų, ir užtikrinti, kad tinkamai veiktų 
vidaus rinka, kyla klausimas, kokias Komisija siūlo skatinimo priemones siekdama padidinti 
patikrų veiksmingumą ir atskleisti nelegalų importą iš trečiųjų šalių. Kokiu būdu Komisija, 
siekdama užtikrinti Europos piliečių maisto produktų saugą ir visuomenės sveikatos apsaugą, 
ketina remti tas valstybes nares, į kurių rinką maisto produktai pateikiami ir importuojami 
dideliu mastu?


