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DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS MAISTO GAMINI Ų ETIKET ĖSE APIE 
DAŽIKLI Ų POVEIK Į VAIK Ų AKTYVUMUI IR D ĖMESIUI: 
 
Nuo 2010 m. liepos 20 d. visoje ES įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1333/2008 dėl maisto produktų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16-33) 24 straipsnis, nurodantis, kad 
kiekvieno maisto produkto ar gėrimo, kuriame yra dažiklių - oranžinis geltonasis (E 110), chinolino 
geltonasis (E104), karmoisinas (E 122), raudonasis dažiklis (Allura Red) (E 129), tartrazinas 
(E102), raudonasis ponso dažiklis 4R (E 124), -  etiketes įtraukiama papildoma informacija: 
„dažiklio (-ių)  pavadinimas, arba E numeris: gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį“. 
 
Esu gavusi keletą susirūpinusių savo vaikų sveikata tėvų skundų, jog parduotuvėse šiuo metu 
siūloma įsigyti produktų ir gėrimų, kurių sudėtyje šių dažiklių yra, tačiau jokiais papildomais 
užrašais apie neigiamą jų poveikį vaikų aktyvumui ir dėmesiui vartotojai neįspėjami (pvz. žr. 
priedą: nuotrauka ir produkto sudėties aprašas). 
 
Tikėtina, jog kai kurie maisto produktai ir gėrimai šiuo metu nepaženklinti papildoma informacija ir 
dėl to, kad toks reikalavimas netaikomas maisto produktams, kurie buvo pagaminti dar iki 
atitinkamo Reglamento straipsnio  įsigaliojimo datos – 2010 07 20. Tačiau priede vartotojo atsiųstas 
pavyzdys rodo, kad kai kurie gamintojai, importuotojai vis dėlto pažeidžia jau įsigaliojusius 
papildomo dažiklių ženklinimo reikalavimus, nes  ši prekė – trumpo galiojimo termino ir labai 
tikėtina, jog buvo pagaminta ir pateko į prekybos vietą jau po 2010 07 20.  
 

Prašau suteikti informacijos: 
 

- ar  buvo atlikta tikslinių patikrinimų po šių metų liepos 20 d. – kaip ženklinami maisto 
produktai ir gėrimai, kuriuose yra dažiklių E 110, E104, E 122, E 129, E102, E 124; ar 
tikrinama tokių produktų pagaminimo data? 
 

- kiek buvo nustatyta pažeidimų bei kokios už juos skirtos nuobaudos?  
 

- Kiek buvo gauta skundų dėl to, kad vartotojas nebuvo papildomu užrašu informuotas, jog 
įsigytas maisto produktas ar gėrimas su atitinkamais dažikliais gali neigiamai paveikti vaikų 
aktyvumą ir dėmesį? 
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Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai siūlau ypatingą dėmesį šiuo metu skirti maisto dažiklių  
- E 110 E104 E 122 E 129 E102 E 124 – teisingam ženklinimui, o taip pat paraginti šalies pramonę 
savanoriškai vengti azo grupės dažiklių ir pakviesti subjektus, prekiaujančius ir gaminančius maisto 
produktus, ženklinti papildomais įspėjimais net ir tuos maisto produktus bei gėrimus, kurie yra itin 
ilgo galiojimo termino ir buvo pagaminti dar iki reikalavimo įsigaliojimo datos – 2010 liepos 20 d.  
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