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DĖL LIETUVOS POZICIJOS DERINIMO, SIEKIANT ES REGLAMENTO NR. 1169/2011 
ATNAUJINIMO 
 

Lietuvos verslo konfederacija, vienijanti daugelį maisto ir gėrimų sektoriaus įmonių, kreipiasi 
į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją 
ir Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl šiuo metu vykstančios Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 
peržiūros (toliau – ES Reglamentas) bei Lietuvos pozicijos derinimo svarstant su šio 
dokumento atnaujinimu susijusius klausimus. Pažymime, kad daugelis šiuo ES Reglamentu 
reguliuojamų klausimų tiesiogiai liečia Lietuvos gamintojus, todėl prašome informuoti 
suinteresuotas šalis apie dokumento derinimo ir Lietuvos pozicijos rengimo statusą bei į šalies 
pozicijos aktualiais klausimais derinimo procesą įtraukti ir verslo sektoriaus, tarp jų – maisto ir 
gėrimų asociacijų ir Lietuvos verslo konfederacijos, atstovus. 

Šiuo metu Europos Komisija vykdo viešąją konsultaciją dėl maisto ženklinimo ir su 
maisto produktų informacijos pateikimu vartotojams susijusių taisyklių peržiūros (ES 
Reglamentas). Tarp svarstomų klausimų patenka maistingumo ženklinimas, produktų kilmės 
ženklinimas, „geriausia iki“ datos žymėjimas ir kiti aktualūs klausimai. Daugelis šių klausimų yra 
tiesiogiai susiję su Europos Sąjungos strategija „Farm to Fork“. Plačios Europos Komisijos viešosios 
konsultacijos, skirtos įvertinti valstybių narių, verslo asociacijų ir industrijos atstovų poziciją dėl 
maisto produktų informacijos pateikimą vartotojams nustatančių taisyklių, tęsis iki šių metų kovo 7 
dienos. Neabejojame, kad paraleliai šiam procesui vyksta ir Europos Komisijos konsultavimasis su 
valstybių narių ekspertais bei institucijomis, o netrukus turėtų prasidėti ir detalesnis derinimo 
procesas, aktyviau įsitraukiant valstybėms narėms bei rengiant Lietuvos poziciją dėl Europos 
Komisijos pateiktų pasiūlymų. Manome, kad savalaikis verslo atstovų įtraukimas į derinimo 
procesą bei konsultavimasis su Lietuvos verslo sektoriaus atstovais prisidėtų rengiant 
aktualią ir visapusiškai išdiskutuotą šalies poziciją. 

Pažymime, kad taisyklės, kurias nustato minėtas ES Reglamentas bei naujos 
reguliacinės nuostatos, susijusios su jo peržiūra, yra itin svarbūs verslo sektoriui, ypač – 
Lietuvos maisto ir gėrimų pramonei, siekiančiai pagamintą produkciją eksportuoti į bendrąją 
Europos Sąjungos rinką. Pritariame, kad informacija pateikiama vartotojams ir maistingumo 
ženklinimas ant pakuotės priekio, siekiant padėti vartotojams priimti sveikatai naudingus 
sprendimus, šiandien yra ypač aktualūs klausimai, tačiau manome, kad nauji reikalavimai neturėtų 
tapti pernelyg suvaržančiais ir maisto gamintojų veiklą ribojančiais veiksniais. Manome, kad 
bendrosios taisyklės, kurių turės laikytis visos Europos Sąjungos gamintojai, turėtų būti pagrįstos, 
remtis valstybių narių požiūriu ir atspindėti šalių ir gamintojų ypatumus, o konkretūs reguliaciniai 
sprendimai – gerai išdiskutuoti. Neabejojame, kad verslo patirtis, tyrimų, gamintojų technologijų 
plėtojimas (maisto produktų ir pakuočių srityse) yra reikšmingi veiksniai, į kuriuos svarbu 
atsižvelgti diskusijose dėl naujo reguliavimo. Mūsų nuomone, bendras tikslas nustatyti aiškų ir 



pagrįstą reguliavimą bei tinkamai pasiruošti planuojamiems pokyčiams ir įgyvendinti naujus 
reikalavimus patvirtina verslo atstovų įsitraukimo į ES Reglamento peržiūros procesą aktualumą. 

Atsižvelgiant į rašte pristatytus argumentus ir siekiant geriausių rezultatų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams peržiūros procese, prašome Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir 
kitas institucijas informuoti apie šio dokumento atnaujinimo ir Lietuvos pozicijos rengimo 
statusą. Taip pat prašome į maisto produktų ženklinimo ir susijusių klausimų derinimo procesą 
įtraukti verslo bei maisto ir gėrimų industrijos, tarp jų – Lietuvos verslo konfederacijos, 
atstovus. Esant poreikiui, esame pasiruošę plačiau aptarti šiuos klausimus su Jūsų institucijų 
atstovais. 
  

 
 
Pagarbiai 
 
Generalinė direktorė       Eglė Radišauskienė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalas nebus siunčiamas. Akvilė Razumienė, el.p.: akvile@lvk.lt, tel. +370 5 212 1111 

mailto:akvile@lvk.lt

		2022-02-14T13:12:33+0200




