Teisės aktai reglamentuojantys specialios paskirties maisto produktus ir
specialios paskirties maisto produktais susijusią veiklą (maisto tvarkymą)
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Europiniai teisės aktai
Pagrindinis specialios paskirties maisto produktų teisės aktas:
2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB dėl specialios
mitybinės paskirties maisto produktų.
2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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. 953/2009 (OL L 181, 29/06/2013, p. 35—56).
2009 m. spalio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 953/2009 dėl medžiagų, kurių
konkrečiais mitybos tikslais gali būti dedama į specialios paskirties maisto produktus (OL L
269, 14/10/2009, p. 9—19) su paskutiniais pakeitimais padarytais 2011 m. lapkričio 14 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1161/2011.

Nacionaliniai teisės aktai

Specialios paskirties maisto produktus reglamentuojantys
teisės aktai:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“
patvirtinimo (Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013
„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“
patvirtinimo)“
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
m. sausio 16 d. įsakymas Nr. B1-24
(notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos
specialios paskirties maisto produktus
patvirtinimo“

direktoriaus 2014
„Dėl Pranešimo
rinkai tiekiamus
tvarkos aprašo

Bendrieji reikalavimai įtvirtinti:
Vokietijos Federacinės Respublikos pareiškimas ir Jungtinės Karalystės pareiškimas Per
pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (ES) Nr. 3/2013 siekiant priimti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą 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. 953/2009 Tarybos priimta 2013 m. balandžio 22 d. (OL C 170E , 15/06/2013, p.
1—27).
Pradinių ir tolesnio maitinimo mišinių teisės aktai:
1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/52/EEB dėl mišinių kūdikiams iki 4–6 mėnesių
ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesių, skirtų eksportuoti į trečiąsias šalis
(Oficialusis leidinys L 179 , 01/07/1992 p. 0129 – 0130).
1999 m. gegužės 25 d. Komisijos direktyva 1999/50/EB iš dalies keičianti Direktyvą
91/321/EEB dėl mišinių kūdikiams iki 4-6 mėnesių ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4
mėnesių (Oficialusis leidinys L 139 , 02/06/1999 p. 0029 – 0031).

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999,
Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324)
Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32839)
Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų
įstatymas (Žin., 2001, Nr. 56-1976)
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 641937)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008
m. spalio 15 d. įsakymas Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo
subjektų
patvirtinimo
ir
registravimo
reikalavimų
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 123-4693)
Bendrieji higienos reikalavimai apibrėžti:

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir
tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičianti Direktyvą 1999/21/EB (OL 2006 L 401, p. 1),
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos direktyva
2013/46/ES (kiti pakeitimai: 2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
1243/2008; 2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos direktyva 2013/46/ES).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo” (Žin.,
2005, Nr. 110-4023)

2006 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1609/2006, kuriuo dvejus metus
leidžiama tiekti į rinką mišinius kūdikiams iki 4–6 mėnesių, pagamintus naudojant iš karvių
pieno baltymų gautus išrūgų baltymų hidrolizatus (OL L 299, 28/10/2006, p. 9—10).
Perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams ir mažiems vaikams
reglamentuojančių teisės aktų:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.
gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-371 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su
maistu,
specialieji
sveikatos
saugos
reikalavimai“
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 58-2069)
Bendrieji ženklinimo ir pateikimo (pardavimo) reikalavimai:

1999 m. gegužės 6 d. Komisijos direktyva 1999/39/EB iš dalies keičianti Direktyvą 96/5/EB
dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams
(Oficialusis leidinys L 124 , 18/05/1999 p. 0008 – 0010).
2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto
produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (OL L 339, 06/12/2006, p. 16—35).
Produktų sumažinto energijos kiekio dietoms teisės aktai:
1996 m. vasario 26 d. Komisijos direktyva 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto
energijos kiekio dietoms svoriui mažinti (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 15
tomas, p. 454), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 30 d. Komisijos
direktyva 2007/29/EB.
2007 m. gegužės 30 d. Komisijos direktyva 2007/29/EB iš dalies keičianti Direktyvą
96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti,
ženklinimo, reklamavimo, pateikimo (OL L 139, 31/05/2007, p. 22—23), su vėlesniais
pakeitimais padarytais 2007 m. gegužės 30 d Komisijos direktyva 2007/29/EB.
Specialios medicininės paskirties maisto produktus reglamentuojantys teisės aktai:
1999 m. kovo 25 d. Komisijos direktyva 1999/21/EB dėl specialios medicininės paskirties
dietinių maisto produktų (OL 2007 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 23 tomas, p. 273) su
pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 23 d. Komisijos direktyva 2006/82/EB, 2013 m.
vasario 8 d. Komisijos direktyva 2013/26/ES.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m.
gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530)
Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių)
ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170 (Žin., 2002, Nr. 50-1927)
Kiti susiję teisės aktai:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
liepos 1 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl maisto ir jo ingredientų
apdorojimo
jonizuojančiąja
spinduliuote
reikalavimų
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3206)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 683 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto
ingredientai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-945)

Produktus be glitimo netoleruojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-575 „Dėl Kai kurių naujų maisto
produktų ir naujų maisto ingredientų pateikimo į rinką
reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4454)

2009 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų,
tinkančių glitimo netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo (OL L 016, 21.1.2009,
p.3) su klaidų ištaisymu (OL L 171, 1.7.2009, p. 48 (41/09)).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-259 „Dėl „Jautrių“ maisto
prekių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2299)

Kiti teisės aktai:

Importuojamam maistui keliami reikalavimai įtvirtinti:

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl
maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16).

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008
m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo
negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 113-4324)

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl
teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9).

