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Temats: Lūgumraksts Nr. 1626/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Daniela 
Kosinski, par dabīgo zāļu aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja īsumā lūdz nodrošināt dabīgo zāļu aizsardzību Eiropā. Šajā saistībā 
runa ir par EFSA ierobežojošo politiku attiecībā uz veselības un uztura bagātinātājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 24. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisijas komentāri

Uzturvērtības un veselīguma norāžu uz pārtikas produktiem lietošanu ES reglamentē Regula 
(EK) Nr. 1924/20061 (turpmāk „Norāžu regula”). Saistībā ar šo regulu jēdziens „veselīguma 
norāde” ir jebkura norāde, kas pauž, liek domāt vai netieši norāda, ka pastāv saikne starp 
pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu no tā sastāvdaļām un veselību. 
Turklāt tiek izšķirti šādi veselības norāžu veidi: 1) uz funkcijām attiecināmās norādes, 
2) samazināta slimības riska norādes un 3) norādes attiecībā uz bērnu attīstību un veselību. 
Saskaņā ar Norāžu regulas 10. pantu veselīguma norādes drīkst laist tirgū tikai tad, ja tās ir 
atļautas ES. 

Saistībā ar norādēm, kuras attiecināmas uz funkcijām, Norāžu regulas 13. panta 3. punktā ir 
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noteikts, ka Komisija pieņem Kopienas sarakstu ar atļautām norādēm saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru un pēc zinātniskās novērtēšanas, kuru veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA). Saskaņā ar Eiropas Savienības veselīguma norāžu saraksta pieņemšanas 
procedūru Komisijai tika iesniegti aptuveni 44 000 ieraksti (tā sauktie identifikācijas numuri), 
kuri atbilst norādēm, kas var tikt atļautas turpmāk, un kuriem pievienoti nosacījumi, kas uz 
tiem attiecas, un atbilstīgais zinātniskais pamatojums. Tā kā dalībvalstu pieņemtās pieejas bija 
atšķirīgas, kā arī pastāvēja līdzīgas vai vienādas norādes, Komisijai bija jāveic šo ierakstu 
apvienošana konsolidētā sarakstā, kurā bija 4637 identifikācijas numuri un kuru bija paredzēts 
iesniegt EFSA izvērtēšanai. 

Saistībā ar norādēm, kuras attiecināmas uz funkcijām, ES atļauto veselīguma norāžu saraksts 
tika izveidots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 432/20121. Kad šis saraksts tika pieņemts, tajā bija 
222 veselīguma norādes (atbilstoši 497 ierakstiem konsolidētajā sarakstā). Turklāt pēc šīs 
regulas pieņemšanas ES reģistra neatļauto veselīguma norāžu sadaļā tika iekļauti 
1630 ieraksti. Vēl 2078 konsolidētā saraksta ieraksti jānovērtē EFSA vai jāpārbauda 
regulatoram, un tos var turpināt izmantot. 

EFSA loma lēmumu pieņemšanas procesā

Viens no Norāžu regulas pamatprincipiem paredz, ka veselīguma norādes var izmantot tikai, 
ja tās ir pamatotas ar vispārpieņemtiem zinātniskiem pierādījumiem. Uzdevums pārbaudīt, vai 
iesniegtās norādes ir zinātniski pamatotas, ir uzticēts EFSA, nodrošinot saskaņotu 
novērtējumu. Ņemot vērā EFSA veikto zinātnisko novērtējumu un citus likumīgus faktorus, 
Komisija pieņem lēmumu apstiprināt vai noraidīt norādes izmantošanu. Tādējādi Komisija 
vēlas paskaidrot, ka Norāžu regulas izpratnē EFSA ir uzticēts pienākums sniegt zinātniskus 
ieteikumus, taču atļaujas piešķiršana ietilpst Komisijas kompetencē. EFSA nevar pieņemt 
lēmumu par atļaujas piešķiršanu attiecībā uz veselīguma norādēm.

Turklāt EFSA pienākums sniegt zinātniskus atzinumus saistībā ar veselīguma norādēm atbilst 
tās misijai „sniegt zinātniskus ieteikumus un zinātnisku un tehnisku atbalstu attiecībā uz 
Eiropas Savienības tiesību aktiem un politikām visās jomās, kurām ir tieša ietekme uz pārtikas 
un dzīvnieku barības nekaitīgumu”. Komisija arī uzsver, ka, sniedzot zinātniskus ieteikumus, 
EFSA ir saistoši Regulas (EK) Nr. 178/2002 noteikumi. Tai jo īpaši jāievēro neatkarības, 
pārredzamības un konfidencialitātes princips.

Tiesību izmantot alternatīvas ārstēšanas metodes ieviešana ES noteikumos veselības jomā

Kā paskaidrots iepriekš, Norāžu regulā, kas attiecas uz pārtikas produktiem, ir paredzētas trīs 
veselības norāžu kategorijas: 1) uz funkcijām attiecināmās norādes, 2) samazināta slimības 
riska norādes un 3) norādes attiecībā uz bērnu attīstību un veselību. Komisija vēlas uzsvērt, ka 
saskaņā ar 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu Direktīvā 2000/13/EK2 marķējums un 
izmantojamās metodes nedrīkst piedēvēt jebkuram pārtikas produktam spējas novērst, ārstēt 
vai izārstēt kādu cilvēka slimību vai atsaukties uz šādām spējām. Tādējādi uzņēmējiem, kas 
iesaistīti pārtikas apritē, jebkurā gadījumā jānodrošina, lai norādes, kuras tiek izmantotas 
pārtikas produktu reklāmā, nebūtu līdzvērtīgas „medicīniskām norādēm”. 
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Līdzsvara atjaunošana noteikumos par uzturvērtības un veselīguma norādēm

Komisija vēlas uzsvērt, ka Norāžu regulas mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus efektīvu 
darbību, vienlaikus nodrošinot patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību. Apstiprināšanas 
procedūras ieviešanai attiecībā uz veselīguma norādēm ES līmenī ir divkārša iedarbība, radot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, un vienlaikus 
pasargājot patērētājus no maldinošām norādēm. 
Komisija uzsver, ka Norāžu regulas nosacījumi, kurus pieņēmis koplēmējs, ievēroti, veidojot 
atļauto veselīguma norāžu sarakstu. 
Visbeidzot Komisija uzsver, ka norādes neapstiprināšana nav uzskatāma par produktu 
tirdzniecības aizliegumu, bet gan ietekmē to, kā produkti tiek tirgoti. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Komisija nevar noteikt veidu, kā pozitīvi atbildēt 
uz lūgumraksta iesniedzējas prasībām. 


