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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO NR. XII-336 PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO NR. XIIIP-3195(2)“ PROJEKTO NR. 21-18113(2)
Lietuvos verslo konfederacija susipažino su užregistruotu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3195(2)“ projektu Nr. 21-18113(2) (toliau – Nutarimas).
Norime atkreipti dėmesį, kad Nutarime yra paliktos formuluotės, galinčios lemti tiek jau
esamos pluoštinės kanapės sėklų perdirbimo į maisto produktus industrijos ateitį Lietuvoje,
tiek potencialius teisinius ginčus su Europos Komisija ar šalimis narėmis:
1. 16 Nutarimo punktu siūloma Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII336 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3195(2) (toliau – Projektas) 4 straipsnio 4
dalies formuluotė „<...> 4. Pluoštinių kanapių maisto gaminiuose negali būti THC <...>“
faktiškai uždraudžia maisto produktų gamybą ir prekybą tiek iš pluoštinės kanapės
žiedų ar lapų, tiek iš sėklų. Atkreipiame dėmesį, kad maistui gali būti naudojama tiek
pati nelukštenta kanapių sėkla, tiek iš šios sėklos pagaminti produktai (tuo tarpu
žaliavai yra nustatoma 0,2 procento THC koncentracijos riba). Europos Sąjunga teisės
aktais nereglamentuoja THC kiekio maisto produktuose, kuris pagamintas iš ES
registruotų pluoštinės kanapės veislių sėklos, tačiau jau eilę metų visuotinai
vadovaujamasi EFSA (Europos Maisto Saugos Agentūra) prie Europos Komisijos
pateiktomis rekomendacijomis, sukūrusiomis visuotinį reguliavimo precedentą.
Remiantis šiomis rekomendacijomis, THC likučiai maisto produktuose (pagamintuose iš
sėklų) galimi. Lietuvos Respublikai uždraudus bet kokius THC likučius maisto
produktuose, toks sprendimas ne tik pakenktų legaliam Lietuvoje veikiančiam maisto
produktų gamybos ir prekybos sektoriui, bet ir prieštarautų Europos Komisijos
rekomendacijoms.
2. Kita to paties Nutarimo punkto formuluotė „<...> Laboratorinių tyrimų protokolo su
tyrimų rezultatų vertinimo išvada iš pluoštinių kanapių sėklų pagamintiems gaminiams
nereikalaujama <...>“ yra neaiški ir prieštarauja kitam siūlomam pakeitimui,
aprašytam 25 nutarimo punkte „<...> Importuojami pluoštinių kanapių gaminiai turi
turėti trečiosios šalies atsakingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad
importuojamuose pluoštinių kanapių maisto gaminiuose nėra THC <...>“. Taip pat nėra
aišku, ar kontroliuojančios institucijos gali savarankiškai ištirti maisto produktų
pavyzdžius ir kas būtų tokiu atveju, jei būtų rastas bet koks THC kiekis (pavyzdžiui 10
mg/kg).
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3. 25 Nutarimo punktu siūloma Projekto 5 straipsnio 7 dalies formuluotė:
„Importuojamuose pluoštinių kanapių maisto gaminiuose negali būti THC <...>“ ribotų
laisvą prekių judėjimą ES, nes ES narės šiandien nereglamentuoja THC maisto
produktuose, kuris pagamintas iš ES registruotų pluoštinės kanapės veislių sėklos.
Taip pat pažymime, kad būtent šiuo metu Europos Komisijoje yra rengiamas THC ribų
maiste reguliavimo projektas, kurį baigti planuojama šių metų 2-3 ketvirčiais. Kaip žinia,
Žemės ūkio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai turėtų dalyvauti CONTAM
darbo grupėje, vadovaujamoje Europos Maisto Saugos Agentūros (EFSA), kuri sprendžia THC
ribų maisto produktuose reguliavimo klausimus. Remiantis tuo, rekomenduojame susilaikyti
nuo priešlaikinio THC ribų maisto produktuose reguliavimo.
Europos pluoštinių kanapių asociacija (EIHA) yra pateikus savo pasiūlymus dėl maksimalių
ribų maisto produktuose nustatymo. Taip pat ta pati EIHA yra pradėjusi toksikologinius THC
tyrimus ir skyrė šiam tikslui 1,6 milijono eurų.
Manome, kad Nutarimo 16 punkto ir 25 punkto formuluotėse maisto produktams turėtų
būti nustatyti tokie pat reikalavimai, kaip ir kosmetikos gaminiams, t.y. „THC kiekis neturi
viršyti tų gaminių specialiuosiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytų verčių”.
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