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Temats: Lūgumraksts Nr. 0291/2013, ko iesniedza Slovēnijas valstspiederīgais Marjan 
Rupnik, par Pārtikas kodeksu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Nīderlandē saskaņā ar Pārtikas kodeksu ir aizliegts 
publicēt informāciju vai rakstīt par augu, homeopātisko preparātu, vitamīnu utt. dziedinošo 
vai nomierinošo ietekmi. Viņš uzskata, ka tas ierobežo patērētāju tiesības izvēlēties. Ir atļauts 
sniegt informāciju tikai par tiem dabiskajiem medikamentiem, kas ir minēti medicīnas nozares 
publikācijās. Viņš apgalvo, ka tas ir patērētāju tiesību pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 7. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Pārtikas kodeksa komisiju 1963. gadā dibināja Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija (FAO) un Pasaules Veselības organizācija (PVO). Pārtikas 
kodeksa komisija izstrādā saskaņotus starptautiskos pārtikas standartus, pamatnostādnes un 
rīcības kodeksus, lai aizsargātu patērētāju veselību un nodrošinātu taisnīgu praksi pārtikas 
tirdzniecībā. Pārtikas kodeksa komisija arī veicina starptautisko valsts un nevalstisko 
organizāciju darba koordināciju pārtikas standartu izstrādes jomā. Eiropas Savienība un visas 
tās dalībvalstis ir Pārtikas kodeksa komisijas dalībnieces.

Pārtikas kodeksa komisijas pieņemtie standarti, pamatnostādnes un kodeksi ir brīvprātīgi 
piemērojami, un tādēļ nav paredzēti to īstenošanas termiņi, kā arī tie automātiski nekļūst par 
saistošiem tiesību aktiem attiecīgajā valstī. Lai gan kodeksā iekļautie standarti ir ieteikumi 
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dalībniekiem brīvprātīgai piemērošanai, daži no tiem tiek izmantoti kā pamats valstu tiesību 
aktu izstrādei.

Pamatnostādnēs par vitamīniem un minerālvielām uztura bagātinātājos (CAC/GL55-2005), 
kuras pieņēma 2005. gadā, patērētāji aicināti uzņemt vitamīnus un minerālvielas ar 
sabalansētu diētu, kā arī tajās ieteikts, lai uztura bagātinātājos būtu iekļauts konkrētu vitamīnu 
un minerālvielu minimālais daudzums, lai vitamīnu un minerālvielu izvēli noteiktu tādi 
apsvērumi kā drošības, bioloģiskās pieejamības un tīrības kritēriji un lai vitamīni un 
minerālvielas būtu pareizi marķēti. Minētajās pamatnostādnēs nav iekļauti noteikumi par 
jebkādu uztura bagātinātāju aizliegumu. Pamatnostādnes neattiecas uz augiem un dabiskajiem 
ārstniecības līdzekļiem. 

Pārtikas kodeksa komisija ir pieņēmusi arī Pamatnostādnes par apgalvojumiem attiecībā uz 
uzturvielām un veselību (CAC/GL 23-1997, pārskatītas 2004. gadā, jaunākie grozījumi 
pieņemti 2013. gadā), lai izvairītos no patērētāju maldināšanas ar nepatiesiem un 
nepamatotiem apgalvojumiem pārtikas, tostarp uztura bagātinātāju, marķējumā. 

Visi Pārtikas kodeksa komisijas pieņemtie teksti ir publiski pieejami vismaz trīs valodās 
(angļu, franču un spāņu), un ar tiem var ērti iepazīties šajā tīmekļa vietnē: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/.

Secinājums

Komisija nevarēs palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam saistībā ar apgalvojumiem, kas vērsti 
pret Pārtikas kodeksu, attiecībā uz produktiem, kuri nav šīs ANO iestādes kompetencē 
(dabiskie ārstniecības līdzekļi, piemēram, augi, homeopātiskie preparāti, ajūrvēdiskie 
preparāti, tradicionālās zāles, ķīniešu medicīna).


