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DĖL NUOTOLINIU BŪDU UŽSAKOMŲ ŠVIEŽIŲ MAISTO PRODUKTŲ 

 

2004 m. balandžio 29 d. Reglamente (EB) NR. 882/2004 dėl valstybinės kontrolės, kuri 

atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 

reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių prie įgyvendinimo priemonių 

numatyta, kad nustatytinos taisyklės reglamentuojančios nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, paštu, telefonu 

ar internetu) užsakomus ir vartotojui pristatomus pašarus ar maisto produktus. 

Kadangi Lietuvoje internetinių ryšiu naudojasi vis daugiau gyventojų  ir daugėja šviežių 

produktų pardavėjų (pvz.: www.gastronomas.lt, www.gileskromelis.lt, www.viskoko.lt ir pan.), 

siūlančių įsigyti tiesiai į namus pristatomų šviežių daržovių, vaisių, pieno, mėsos bei duonos gaminių, 

prašau Jūsų informacijos, ar yra nustatytos specialios taisyklės, reglamentuojančios nuotoliniu būdų 

užsakomų ir pristatomų į namus produktų pardavimą (I.). Kokie teisės aktų reikalavimai 

platinimui/informacijos vartotojui apie produktą pateikimui taikomi šių maisto produktų 

gamintojams/pardavėjams? (II.) Kokios kontrolės priežiūros/priemonės yra taikomos atsižvelgiant į šį 

šviežių maisto produktų specifinį platinimo būdą? (III.) 
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DĖL NUOTOLINIU BŪDU UŽSAKOMŲ ŠVIEŽIŲ MAISTO PRODUKTŲ 

 

2004 m. balandžio 29 d. Reglamente (EB) NR. 882/2004 dėl valstybinės kontrolės, kuri 

atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 

reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių prie įgyvendinimo priemonių 

numatyta, kad nustatytinos taisyklės reglamentuojančios nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, paštu, telefonu 

ar internetu) užsakomus ir vartotojui pristatomus pašarus ar maisto produktus. 

Lietuvoje internetinių ryšiu naudojasi vis daugiau gyventojų, taip pat daugėja ir šviežių 

produktų pardavėjų (pvz.: www.gastronomas.lt, www.gileskromelis.lt, www.viskoko.lt ir pan.), 

siūlančių įsigyti tiesiai į namus pristatomų šviežių daržovių, vaisių, pieno, mėsos bei duonos gaminių 

- šalyje yra registruoti 124 nuotolinę prekybą vykdantys subjektai.  

Kadangi šiuo metu galiojančių specialių teisės aktų, reglamentuojančių nuotolinę prekybą 

maistu, nėra, kreipiuosi su prašymu atsakyti, ar didėjančios prekybos internetu apimtys nerodo 

didėjančio poreikio nustatyti specialias taisykles, reglamentuojančias nuotoliniu būdų užsakomų ir 

pristatomų produktų pardavimą? Ar Jūsų vertinimo ši sritis pakankamai teisės aktų sureguliuota ir 

kontroliuojama kompetentingų institucijų?  
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