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PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS

Eiropas pārtikas nekaitīguma politikai ir divi mērķi: aizsargāt cilvēku veselību un patērētāju
intereses un veicināt vienotā Eiropas tirgus vienmērīgu darbību. Tādējādi Eiropas Savienība
nodrošina, ka tiek izveidoti un ievēroti kontroles standarti tādās jomās kā pārtikas un
barības produktu higiēna, dzīvnieku un augu veselība un ārējas izcelsmes vielu radītā
pārtikas piesārņojuma novēršana. Savienība reglamentē arī šo pārtikas un barības produktu
marķēšanu.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. un 114. pants, 168. panta 4. punkts un 169. pants.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pēc vairākām krīzes situācijām saistībā ar pārtiku un dzīvnieku barību (piemēram, govju
sūkļveida encefalopātijas (GSE) uzliesmojums un dioksīna piesārņojuma skandāls), ES pārtikas
nekaitīguma politika 21. gadsimta pirmās desmitgades sākumā tika būtiski reformēta. Tika
definēta pieeja “no lauka līdz galdam”, garantējot augstu nekaitīguma līmeni visiem ES tirgū
pieejamajiem pārtikas produktiem visos to ražošanas un izplatīšanas procesa posmos neatkarīgi
no tā, vai šie produkti ražoti ES vai ievesti no trešām valstīm. Šis tiesību aktu kopums veido
sarežģītu un integrētu noteikumu sistēmu, kas aptver visus pārtikas ķēdes posmus.

SASNIEGUMI

A. Vispārējais tiesiskais regulējums
Pašreizējo pārtikas tiesību aktu vispārējie principi stājās spēkā 2002. gadā (Regula (EK)
Nr. 178/2002). Ar šo pamatregulu cita starpā izveidoja Eiropas Pārtikas nekaitīguma
iestādi (EFSA), kuras uzdevums ir novērtēt visus ar pārtikas aprites ķēdi saistītos apdraudējumus
un informēt par tiem. Regulā ir ņemts vērā “piesardzības princips” (5.4.1.), izklāstīta riska
novērtējuma pieeja un noteikti vispārīgi noteikumi attiecībā uz pārtikas un dzīvnieku barības
izsekojamību. Tajā ir paredzēta arī pārtikas un barības ātrās reaģēšanas sistēmas (RASFF)
izveide, kas atļauj dalībvalstīm un Komisijai ātri apmainīties ar informāciju un koordinēt
pasākumus, ar kuriem reaģēt uz pārtikas un dzīvnieku barības izraisītajiem veselības
apdraudējumiem.
B. Pārtikas produktu higiēna
2004. gada aprīlī, ievērojot pieeju “no lauka līdz galdam”, tika pieņemts jauns tiesiskais
regulējums jeb tā dēvētā higiēnas tiesību aktu pakete (Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas
produktu higiēnu, Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā
uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, un Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko izveido Kopienas sistēmu
attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles
organizēšanu, un kurā ir noteikti īpaši noteikumi, kas attiecas uz svaigu gaļu, gliemenēm, pienu
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un piena produktiem). Tiesību aktu pakete atbildību par pārtikas produktu higiēnu tieši uzliek
dažādajiem pārtikas ķēdes dalībniekiem, ieviešot pašregulējošo sistēmu un izmantojot riska
analīzes un kritisko kontrolpunktu metodi, ko uzrauga, kompetentajām iestādēm veicot oficiālu
kontroli, kā noteikts Regulā Nr. 854/2004, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 882/2004.
C. Pārtikas piesārņojums
1. Nekaitīga pārtika
Padomes Regula (EEK) Nr. 315/93 tika pieņemta, lai nodrošinātu, ka tirgū netiek laisti
pārtikas produkti, kas satur nepieņemamu daudzumu piesārņotāju. Ierobežojumi, kas pašlaik ir
piemērojami būtiskākajiem piesārņotājiem, ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006, ar
kuru nosaka konkrētu piesārņotāju (piemēram, nitrātu, mikotoksīnu, smago metālu un dioksīnu)
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos un kurā ir prasīts šos noteikumus
regulāri pārskatīt.
2. Maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi
Atliekvielas pārtikas produktos var nonākt no pesticīdiem vai veterinārajiem ārstniecības
līdzekļiem un biocīdajiem produktiem. Pesticīdu atliekvielu daudzumu reglamentē Regula (EK)
Nr. 396/2005, kura, aizstājot iepriekšējos tiesību aktus, paredz noteikumus attiecībā uz visiem
lauksaimniecības produktiem. Atliekvielu maksimālās robežvērtības un reglamentētās vielas
tiek periodiski atjauninātas ar īpašām Komisijas regulām. Attiecībā uz atliekvielām dzīvniekos
atļautās vielas un to atbilstošie maksimālie atliekvielu līmeņi ir uzskaitīti Regulā (EK)
Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli
pieļaujamā satura.
3. Piesārņojums, ko rada materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku
Materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku, reglamentē ar Regulu (EK) Nr. 1935/2004. Šajā
pamatregulā ir noteiktas vispārīgas prasības attiecībā uz visiem šādiem materiāliem un
izstrādājumiem. Attiecībā uz tās I pielikumā uzskaitītajiem 17 materiāliem un izstrādājumiem,
kas nonāk saskarē ar pārtiku, var pieņemt konkrētus ES mēroga pasākumus, kuros ietverti
sīkāki noteikumi. Piemēram, attiecībā uz plastmasu ar Regulu (EK) Nr. 321/2011 ieviesa
ierobežojumus attiecībā uz bisfenola A izmantošanu zīdaiņu ēdināšanai paredzētās plastmasas
pudelītēs. Tikai četriem materiāliem pašlaik piemēro īpašus ES pasākumus. Attiecībā uz
pārējiem materiāliem dalībvalstis drīkst pieņemt savus noteikumus. Komisijas Kopīgais
pētniecības centrs pašlaik veic pētījumu, lai sniegtu visaptverošu pārskatu par pašreizējo
situāciju saistībā ar tiem materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, kuriem
nepiemēro ES līmeņa īpašos pasākumus.
D. Pārtikas produktu marķēšana
1. Tiesību akti par pārtikas produktu marķēšanu
Tiesiskais regulējums attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu izstrādāts ar mērķi garantēt,
lai patērētājiem būtu pieejama pilnīga informācija par produktu saturu un sastāvu, tādējādi
aizsargājot to veselību un svarīgākās intereses. 2014. gada 13. decembrī stājās spēkā jauna regula
(Regula (EK) Nr. 1169/2011), kas vienā tiesību aktā apvieno divas direktīvas. Tās ir: Padomes
Direktīva 2000/13/EK par pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu un Padomes
Direktīva 90/496/EK par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu, kurā grozījumi izdarīti ar
Komisijas Direktīvu 2003/120/EK.
Galvenais jaunievedums ir prasība ražotājiem norādīt alergēnus nefasētos (piemēram, restorānos
un ēdnīcās tirgotos) pārtikas produktos, neapstrādātas gaļas izcelsmi (dažiem gaļas veidiem,
izņemot liellopu gaļu, kuras izcelsme jau ir jānorāda uz marķējuma), un pārtikas produktu
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imitāciju klātbūtni, piemēram, dārzeņu produkti, kas aizstāj sieru vai gaļu. Īpaši noteikumi
par informāciju par pārstrādātu produktu uzturvielām stāsies spēkā 2016. gada 13. decembrī.
Komisijas Regulā (ES) Nr. 1337/2013 ir noteikta kārtība, saskaņā ar ko (ar dažiem izņēmumiem)
ir prasīts norādīt, kur audzētas un nokautas cūkas, aitas, kazas un putni, no kuriem iegūta fasēta
svaiga, atdzesēta un saldēta gaļa. Jaunie noteikumi ir spēkā no 2015. gada 1. aprīļa.
2. Uzturvērtības un veselīguma norādes un īpašām patērētāju kategorijām paredzēta pārtika
Ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 reglamentē uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas
produktiem. Direktīva 2009/39/EK izveido vispārējo noteikumu sistēmu attiecībā uz diētisko
pārtiku, cita starpā zīdaiņu pārtiku un mazgadīgu bērnu pārtiku, un nosaka prasības attiecībā
uz šādas pārtikas sastāvu, tirdzniecību un marķēšanu, lai nodrošinātu pārtikas produktu
nekaitīgumu. Parlaments 2013. gada jūnijā pieņēma jaunu regulu par pārtiku īpašām patērētāju
grupām (Regula (ES) Nr. 609/2013), kurā vispārīgā diētisko pārtikas produktu kategorija ir
aizstāta ar noteikumiem, kas attiecas uz pārtiku īpašām patērētāju grupām: zīdaiņiem un maziem
bērniem paredzēta pārtika, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika un pilnīgi uztura
aizstājēji svara kontrolei. Šis tiesību akts stāsies spēkā 2016. gada jūlijā.
E. Pārtikas piedevas un aromatizētāji
1. Pārtikas uzlabotāju tiesību aktu kopums
Pārtikas piedevas ir vielas, kuras pašas par sevi uzturā parasti nelieto un kuras apzināti
pievienotas pārtikas produktiem, lai veiktu kādu noteiktu tehnoloģisku funkciju (piemēram,
krāsvielas, saldinātāji vai konservanti). 2008. gadā tika pieņemta jauna tiesību aktu pakete, kurā
ietilpa četras regulas ((EK) Nr. 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 un 1334/2008), ar ko nosaka
atļauju piešķiršanas procedūru un marķēšanas un lietojuma nosacījumus attiecībā uz pārtikas
piedevām, fermentiem un aromatizētājiem.
2. Uztura bagātinātāji un vitamīnu un minerālvielu pievienošana
Ar Direktīvu 2002/46/EK tika izveidota saskaņota uztura bagātinātāju marķēšanas kārtība, kā
arī ieviesti īpaši noteikumi par vitamīnu un minerālvielu sastāvu uztura bagātinātājos. Ar Regulu
(EK) Nr. 1925/2006 tiek saskaņoti dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz vitamīnu, minerālvielu
un dažu citu vielu pievienošanu pārtikas produktiem.
F. Dzīvnieku un augu veselība
Eiropas regulējums iever vispārīgus noteikumus par uzraudzību (Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīva 2003/99/EK), paziņošanu (Padomes Direktīva 82/894/EEK) un infekcijas
slimību ārstēšanu un to pārnēsātājiem (Padomes Direktīva 92/119/EEK). Pašreizējais tiesiskais
regulējums attiecībā uz oficiālās kontroles organizēšanu ir noteikts ar Regulu (EK) Nr. 882/2004
par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības
un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem.
Komisija 2013. gada maijā iesniedza jaunu tiesību aktu paketi, kurā ietverti priekšlikumi
par dzīvnieku un augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un oficiālo kontroli. Šī pakete
paredz vairāk uz iespējamo risku orientētu pieeju veselības aizsardzībai, izvirzot mērķi
palielināt oficiālo kontroļu efektivitāti, lai pēc iespējas novērstu pārtikas krīzes un krāpniecības
gadījumus. Jauno ES Dzīvnieku veselības tiesību aktu (Regulu (ES) Nr. 2016/429 par
pārnēsājamām dzīvnieku slimībām) pieņēma 2016. gada martā. Tiek sagaidīts, ka jaunais
augu veselības režīms stāsies spēkā līdz 2016. gada beigām, bet jaunā regula par oficiālajām
kontrolēm joprojām tiek apspriesta.
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G. Tiesību akti dzīvnieku barības un tās marķēšanas jomā
Regula (EK) Nr. 183/2005 paredz dzīvnieku barības higiēnas prasības. 2009. gada jūlijā
pieņemtajā Regulā (EK) Nr. 767/2009 ir apkopota lielākā daļa tiesību aktu dzīvnieku barības
marķēšanas un tirdzniecības jomā. Direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku
barībā nosaka maksimāli pieļaujamos smago metālu daudzumus dzīvnieku barībā un aizliedz
atšķaidīt piesārņotas barības sastāvdaļas. Direktīva 2002/70/EK nosaka prasības dioksīnu un
dioksīniem līdzīgu polihlorbifenilu koncentrācijas noteikšanai barībā. Pašlaik tiek pārskatīts gan
veterināro zāļu (kuras jo īpaši reglamentē Direktīva 2001/82/EK un Regula (EK) Nr. 726/2004),
gan ārstnieciskās barības (Direktīva 90/167/EEK) regulējums.
H. Jauni pārtikas produkti
Regula (EK) Nr. 258/97 nosaka, ka attiecībā uz jauniem pārtikas produktiem (t. i., produktiem,
kuru lietošana pirms šīs regulas stāšanās spēkā nav bijusi plaši izplatīta) pirms to tirdzniecības
ES ir jāveic nekaitīguma novērtējums. Šis noteikums ir spēkā kopš tā ietveršanas Regulā
(EK) Nr. 1852/2001. Komisija 2008. gadā iesniedza priekšlikumu aktualizēt tiesību aktus par
jauniem pārtikas produktiem, bet strīda dēļ starp Parlamentu un Padomi par to, kā reglamentēt
no klonētiem dzīvniekiem iegūtu pārtiku, nekādi jauni tiesību akti netika pieņemti. 2013. gada
decembrī Komisija iesniedza jaunu priekšlikumu. 2015. gadā Parlaments un Padome beidzot
panāca vienošanās, un jaunā Regula (ES) Nr. 2015/2283 stājās spēkā 2015. gada 31. decembrī.
Līdz brīdim, kad stāsies spēkā konkrēti tiesību akti par pārtikas produktiem no klonētiem
dzīvniekiem, uz šādiem pārtikas produktiem attiecas minētā regula, un tāpēc tie ir atbilstoši
jāmarķē.
I. Ģenētiski modificētie organismi (ĢMO)
ĢMO ir “organisms – izņemot cilvēku –, kurā ģenētiskais materiāls izmainīts tādā veidā, kas nav
dabiskā kopulācija un/vai dabiskā krustmija”. Direktīvā 2001/18/EK par ģenētiski modificētu
organismu apzinātu izplatīšanu vidē ir reglamentēta to audzēšana un tirdzniecība, un saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un Nr. 1830/2003 tajā ir noteikts Savienības tiesiskais regulējums
šajā jomā (tostarp tādas pārtikas obligātu marķēšanu, kura ir izgatavota no ĢMO vai kuras
sastāvā ir ĢMO). No 2010. gada marta atļaujot audzēt kartupeļu šķirni “Amflora”, Komisija
atcēla no 1998. gada spēkā bijušo moratoriju jaunu ĢMO audzēšanai. 2015. gada janvārī tika
pieņemts jauns tiesību akts (Direktīva (ES) Nr. 2015/412), ar ko grozīja Direktīvu Nr. 2001/18/
EK un atļauj dalībvalstīm savā teritorijā ierobežot vai aizliegt tādu kultūraugu audzēšanu, kas
ietver ģenētiski modificētus organismus (ĢMO) pat tad, ja tā ir atļauta ES līmenī. Šis tiesību
akts sākotnēji tika iesniegts apspriešanai 2010. gadā, taču tā nonāca strupceļā domstarpību dēļ
starp ĢMO atbalstošajām un pret ĢMO noskaņotajām dalībvalstīm. 2015. gada aprīlī Komisija
ierosināja papildinošus tiesību aktus, ar ko grozīja Regulu (EK) Nr. 1829/2003 attiecībā uz
dalībvalstu iespēju savā teritorijā ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības
izmantošanu. Parlaments 2015. gada oktobrī noraidīja šo priekšlikumu, kā iemeslus cita starpā
norādot ietekmes novērtējuma trūkumu, dalībvalstu veikto pasākumu atbilstību iekšējam tirgum
un PTO noteikumiem, kā arī priekšlikuma praktisko piemērojamību. Padome vēl nav pieņēmusi
oficiālu lēmumu.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Reaģējot uz tādām krīzēm kā govju sūkļveida encefalopātijas uzliesmojums (1996. gadā) vai
mutes un nagu sērgas epidēmija (2002. gadā), tika izveidotas pagaidu komitejas, lai izmeklētu
iespējamos trūkumus Kopienas tiesību aktu īstenošanā. Parlaments pievērš īpašu uzmanību
patērētāju veselības apdraudējumam, ko rada klonēti dzīvnieki un nanomateriāli. Lai pārtikas
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aprites ķēdē nodrošinātu lielāku pārredzamību visā pārtikas ķēdē un labāk informētu Eiropas
patērētājus, Parlaments 2016. gada maijā pieņemtā rezolūcijā[1] atkārtoja Komisijai jau iepriekš
izteikto aicinājumu[2] iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jo īpaši attiecībā uz tās gaļas izcelsmes
obligātu norādīšanu, kas izmantota kā sastāvdaļa apstrādātā pārtikā. Tam vajadzētu atjaunot
iedragāto patērētāju uzticēšanos, kas cietusi 2013. gada zirga gaļas skandālā un citos ar pārtikas
apriti saistītas krāpšanas gadījumos.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Eiropas Parlamenta rezolūcija par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi attiecībā uz konkrētiem
pārtikas produktiem. Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0225.
[2]Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūcija par apstrādātas pārtikas sastāvā esošas gaļas izcelsmes valsts
norādi produkta marķējumā. Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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