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APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETAS

EUROPOS MAISTO SAUGOS TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMAS VALSTYBĖSE NARĖSE

2007 M. VASARIO 26–28 D. APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO 
SAUGOS KOMITETO POSĖDIS

MAISTO PRODUKTŲ HIGIENA IR KONTROLĖ

1. Valstybių narių vykdoma kontrolė (Caroline Lucas)

ES Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios maisto ir pašarų kontrolės valstybės narės 
įpareigojamos reformuoti oficialią maisto ir pašarų kontrolę, siekiant, kad rizikų vertinimu
pagrįsta kontrolė būtų rengiama atitinkamai dažnai. Akivaizdu, kad kai kuriose valstybėse 
narėse šis reglamentas (vis dar) nėra tinkamai įgyvendintas. Ar pagal Reglamento (EB) 
Nr. 882/2004 41 straipsnį visos valstybės narės Komisijai pateikė daugiamečius nacionalinės 
kontrolės planus? Ar, kaip numatyta 42 straipsnyje, visos valstybės narės savo nacionalinius
kontrolės planus pirmą kartą įgyvendino iki 2007 m. sausio 1 d.? Jei ne, tai kurios valstybės 
narės nepateikė ir neįgyvendino savo daugiamečio nacionalinės kontrolės plano? Kokias 
priemones siūlo Komisija, siekdama užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų vykdoma rizikų 
vertinimu pagrįsta, nepriklausoma ir be išankstinio įspėjimo kontrolė ir kad netinkamas 
vartoti žmogui maisto gaminys nepatektų į rinką? 

2. Naujų taisyklių vykdymas (Dagmar Roth-Behrendt)

Ar Komisija galėtų pateikti suvestinę apie naujųjų maisto higienos ir maisto saugos taisyklių 
valstybėse narėse (konkrečiai Europos Parlamento reglamentų Nr. (EB) 178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 ir Tarybos bei Komisijos reglamentų Nr. (EB) 2075/2005 ir 2076/2005) 
įgyvendinimą ir ypač vykdymą?

Ar visos valstybės narės iki galo laikosi ES teisės aktų dėl maisto kontrolės reikalavimų? 
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Kokias išvadas dėl valstybėse narėse institucijų įvykdyto maisto kontrolės veiksmingumo turi 
Komisija? Kokius metodus naudoja Komisija, siekdama įvertinti valstybių narių maisto 
kontrolės sistemos veiksmingumą? 

3. RVASVT veiksmingumas(Linda McAvan)

Kokių tyrimų dėl RVASVT (rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų) 
veiksmingumo valstybių narių skerdyklose ėmėsi Komisija?

Kokių įrodymų dėl higienos standartų valstybėse narėse Maisto ir veterinarijos tarnyba rado 
nuo 2006 m. sausio mėn., kai įsigaliojo naujasis maisto higienos paketas? 

4. Ar naujasis higienos paketas, palankus didiesiems ūkiams, nediskriminuoja mažų 
ūkių? (Åsa Westlund)

Švedijoje tam tikruose sluoksniuose žiniasklaidoje užsimenama, kad ES naujasis higienos 
paketas yra palankus labai dideliems ūkiams ir diskriminuos mažesnius, vietinių mokyklų 
pagalbinius ūkius. Ar Komisija apie tai turi kokios nors informacijos? Ar, Komisijos požiūriu,
tvirtinimas, kad naujasis ES higienos paketas bus palankus dideliems ūkiams, yra teisingas? 

5. Likučių kiekis (Satu Hassi)

ES, valstybių narių ir NVO stebėsenos ataskaitoje rašoma, kad yra didelių problemų, susijusių 
su pesticidų likučiais maisto produktuose, nes dažnai randamas toks jų kiekis, kuris gerokai 
viršija leistiną didžiausią jų normą. Komisija savo 2004 m. stebėsenos ataskaitoje pateikė 
išvadą, kad „yra pavojaus sveikatai, o ypač pažeidžiamų grupių asmenų sveikatai“.
Dažniausiai užteršti produktai nepašalinami iš rinkos, nes kai gaunami laboratorinių tyrimų 
rezultatai,. švieži vaisiai ir daržovės jau būna suvartoti.
Kokių priemonių imasi Komisija, siekdama valstybėse narėse atlikti veiksmingesnę likučių 
galutiniuose produktuose kontrolę? Ar Komisija sutinka, kad, be galutinių gaminių kontrolės, 
iš anksto neįspėjus reikėtų atlikti ir maisto produktų grandinės, t. y. ūkininkų įmonių 
patikrinimus? 

ŽUVIES GAMINIAI

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

Tarybos reglamento (EB) 104/2000 4 straipsnyje nustatytos išsamios mažmeninėje prekyboje 
siūlomų žuvies produktų žymėjimo ir vartotojo informavimo nuostatos. Turi būti nurodyti
rūšių komerciniai pavadinimai, gamybos būdai (pagauta ar išauginta) 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 tinkami laikytųsi ženklinimo nuostatų? Ar Komisija, rengdama naują
horizontaliosios Direktyvos Nr. 2000/13/EB dėl maisto produktų ženklinimo redakciją, ketina 
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į ją įtraukti nuostatas dėl tam tikrų gaminių žymėjimo? 

SAMBŪVIS

7. Genetiškai modifikuoti pasėliai (Satu Hassi)

Savo komunikate COM (2006)104 apie nacionalinių priemonių įgyvendinimą dėl genetiškai 
modifikuotų pasėlių sambūvio su tradiciškais ir ekologiškais pasėliais, Komisija patvirtina 
įrodymus, kad tik kelios valstybės narės priėmė nacionalinius teisės aktus siekdamos 
apsaugoti tradicinių ir ekologinių pasėlių augintojus, kad į jų pasėlius neįsimaišytų genetiškai
modifikuotų kultūrų. Ar Komisija sutinka, kad reikalingos teisinės priemonės ES lygmeniu 
siekiant užtikrinti sambūvį ir vartotojų bei augintojų laisvą pasirinkimą?


