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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1037/2007, ko apvienības „Irish Association of Health 
Stores” vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgā Jill Bell, attiecībā uz 
Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
uztura bagātinātājiem

Lūgumraksts Nr. 1184/2007, ko apvienības „Nutritional Therapists of 
Ireland” vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgā Grace Kinirons, attiecībā uz 
Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
uztura bagātinātājiem

Lūgumraksts Nr. 1419/2008, ko organizācijas „Alliance for Natural Health” 
vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Robert Verkerk, par 
nepieciešamību steidzami pārskatīt riska novērtēšanas un pārbaudes iespējas 
saistībā ar ieceri ierobežot patērētāju piekļuvi vitamīniem un minerālvielām 

Lūgumraksts Nr. 1849/2008, ko apvienības „Irish Health Trade Association” 
vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais Alan G. Ruth, attiecībā uz 
Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
uztura bagātinātājiem 

Lūgumraksts Nr. 415/2009, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgais P.A., 
attiecībā uz Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz uztura bagātinātājiem

1. Lūgumrakstu kopsavilkums

Lūgumraksts Nr. 1037/2007

Īrijas veselīgās pārtikas veikalu apvienība „Irish Association of Health Stores” ir tirdzniecības 
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apvienība, kas pārstāv 80 % Īrijas veselīgās pārtikas veikalu. Lai gan asociācija atbalsta 
reglamentējošus noteikumus par uztura bagātinātājiem, tā uzskata, ka Direktīva 2002/46/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem ir nepiemērota un 
nesamērīga, salīdzinot ar potenciālo riska līmeni. Lai gan informācija par maksimālajiem 
pieļaujamajiem daudzumiem vēl nav publicēta, tomēr ir skaidrs, ka iespējas lietot uztura 
bagātinātājus, kurus Īrijā un Apvienotajā Karalistē droši un efektīvi izmanto jau vairāk nekā 
40 gadus, tiks nepamatoti ierobežotas. „Irish Association of Health Stores”uzskata, ka 
dalībvalstīm ir jāļauj izvēlēties, vai lēmumu pieņem iestādes, patērētāji un/vai attiecīgās 
organizācijas, tādējādi arī turpmāk nodrošinot piekļuvi iepriekš minētajiem pārtikas 
produktiem, kurus jau sen tirgo dalībvalstīs, jo īpaši Īrijā un Apvienotajā Karalistē.

Lūgumraksts Nr. 1184/2007

Lūgumraksta iesniedzēji kritizē virkni direktīvas noteikumu un vēlas nodrošināt nepārtrauktu 
pieeju augstas kvalitātes uztura bagātinātājiem dalībvalstīs, jo īpaši Īrijā un Apvienotajā 
Karalistē, kur tie līdz šim ir bijuši brīvi pieejami. Lūgumraksta autori aicina Īrijas valdību un 
Komisiju ievērot un atbalstīt patērētāju un veselības aprūpes nozarē strādājošo tiesības uz 
brīvu izvēli attiecībā uz veselības aprūpi, īpaši uzsverot tiesības iegādāties neorganiskos 
uztura bagātinātājus un vitamīnus, kas Īrijā un cituviet ir bijuši pieejami jau 40 gadus; šīs 
tiesības nedrīkst mazināt, rīkojoties atbilstoši minētajai direktīvai un Īrijas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes ieteikumiem.

Lūgumraksts Nr. 1419/2008

Lūgumraksta iesniedzējs prasa steidzami pārskatīt riska novērtēšanas un pārbaudes iespējas, 
kuras apsver Komisija un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), tiecoties ierobežot 
patērētāju piekļuvi vitamīniem un minerālvielām. Lūgumraksta iesniedzējs raizējas par to, ka 
šo jomu reglamentējošo Eiropas tiesību aktu pārskatīšanas un saskaņošanas rezultātā 
(atbilstoši Direktīvai 2002/46/EK) tiks ierobežotas patērētāju izvēles iespējas un nesamērīgi 
ietekmēti šajā nozarē specializējušies mazie un vidējie uzņēmumi, kaut arī nav gandrīz 
nekādu pierādījumu tam, ka pašreizējās uztura bagātinātāju devas, kas tiek uzskatītas par 
pārāk augstām, nodara kaitējumu sabiedrības veselībai. Tāpat lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka pašlaik izmantotās pētniecības metodes ir nepilnīgas un tās nepieciešams pārskatīt. 
Lūgumraksta iesniedzējs prasa veikt neatkarīgu pētījumu, kas balstītos uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem. 

Lūgumraksts Nr. 1849/2008

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas pievērst Parlamenta uzmanību Direktīvas 2002/46/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem negatīvajām sekām, 
apgalvojot, ka pārtikas produktos maksimāli atļauto vitamīnu un minerālvielu daudzumu 
noteikšana nelabvēlīgi ietekmēs patērētāju veselību un ka daudzi Īrijas un Apvienotās 
Karalistes mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ražo šādus uztura bagātinātājus, būs spiesti 
pārtraukt darbību.

Lūgumraksts Nr. 0415/2009

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka minētajā direktīvā ir paredzēts noteikt maksimāli 
pieļaujamos uztura bagātinātāju daudzumus, norādot, ka šādi noteikumi radīs ievērojamas 
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problēmas Skandināvijas uzņēmumiem, kuri specializējas uztura bagātinātāju jomā un kuru 
ražoto produktu sastāvā šo vielu daudzums ir ievērojami lielāks. Tāpat tas būtu visai 
neizdevīgi arī tiem patērētājiem, kuriem ir nepieciešams paaugstināts uztura bagātinātāju 
daudzums un kuri šīs vielas nevar uzņemt ar ikdienas pārtikas produktiem, jo augsnē nav 
pietiekami daudz vitamīnu un minerālvielu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka maksimālo 
pieļaujamo daudzumu noteikšana ir pretrunā ar sabiedrības veselības interesēm.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1037/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. martā.
Lūgumraksts Nr. 1184/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. martā.
Lūgumraksts Nr. 1419/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 5. martā.
Lūgumraksts Nr. 1849/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 9. aprīlī.
Lūgumraksts Nr. 0415/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. jūnijā.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 1037/2007 un Nr. 1184/2007
(saņemta 2008. gada 26. septembrī)

Lūgumraksta iesniedzēji kritizē Direktīvu 2002/46/EK par uztura bagātinātājiem, jo īpaši 
vitamīnu un minerālvielu maksimālā daudzuma noteikšanu šajos produktos. Turklāt viņi 
apšauba zinātnisko riska novērtējumu par vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu lielās devās.

Direktīvu 2002/46/EK1 par uztura bagātinātājiem Eiropas Parlaments un Padome pieņēma 
2002. gada 10. jūnijā, un to pilnībā piemēro no 2005. gada 1. augusta.

Ar šo direktīvu tiek izveidota saskaņota uztura bagātinātāju marķēšanas kārtība un ieviesti 
īpaši noteikumi par uztura bagātinātāju sastāvā esošajiem vitamīniem un minerālvielām. 
Direktīvas mērķis ir vienkāršot šo produktu brīvu apriti, nodrošināt augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni un nodrošināt skaidru tiesisko regulējumu ražotājiem.

Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) ir izskatījusi vairākus ar Direktīvu 2002/46/EK saistītus 
jautājumus apvienotajās lietās C-154/04 un C-155/04 Alliance for Natural Health (2005) 
ECR-I-6451, tostarp iespējamo subsidiaritātes un proporcionalitātes principu neievērošanu un 
tiesību veikt saimniecisko darbību pārkāpumus. Minētajās lietās pasludinātajā spriedumā EKT 
secināja, ka neviens no minētajiem faktoriem neietekmē direktīvas spēkā esamību.

Vitamīnu un minerālvielu maksimālā daudzuma noteikšana ir paredzēta Direktīvas 
2002/46/EK 5. pantā. Šā noteikuma mērķis ir nodrošināt, ka patērētājiem ir pieejams pēc 
iespējas plašāks nekaitīgu ražojumu klāsts, vienlaikus nepieļaujot nevēlamu seku iestāšanos, 
ko varētu izraisīt vitamīnu un minerālvielu pārmērīga uzņemšana. Lai gan Komisija kā riska 
pārvaldītāja ir atbildīga par maksimālo uzturvielu līmeņu noteikšanu, šajā gadījumā Komisijas 
rīcības iespējas ierobežo vairāki kritēriji, kas jāņem vērā, nosakot minētos līmeņus. Komisija 
ir uzsākusi darbu, bet vēl nav pabeigusi pasākuma izstrādi.

                                               
1 OV L 183, 12.7.2002., 51.–57. lpp.
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Lai reaģētu uz drošības apdraudējumiem, ko varētu izraisīt vitamīnu un minerālvielu 
uzņemšana pārmērīgā daudzumā, viens no direktīvā paredzētajiem kritērijiem, kas 
izmantojams maksimālo daudzumu noteikšanai, ir ņemt vērā attiecīgās uzturvielas augstāko 
nekaitīgo daudzumu (t.i., regulāri uzņemtas uzturvielas kopējo maksimālo daudzumu, kas 
nevarētu izraisīt nevēlamu blakņu risku), kas noteikts, veicot zinātnisku riska novērtējumu.

Šajā sakarībā Komisija lūdza Pārtikas zinātniskajai komitejai un vēlāk arī Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei (EFSA) sniegt zinātniskus atzinumus par direktīvas 1. pielikumā 
uzskaitīto uzturvielu uzņemšanas augstāko nekaitīgo daudzumu. Nepieciešamības gadījumā 
tiks ņemts vērā arī citu starptautisko zinātnisko riska novērtēšanas iestāžu darbs.
EFSA pienākumi attiecībā uz neatkarīgu zinātnisko konsultāciju sniegšanu Kopienas tiesību 
aktu vajadzībām jomās, kas ietekmē pārtikas nekaitīgumu, ir noteikti Regulā (EK) 
Nr. 178/20021, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, 
izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu.
Direktīvas 2002/46/EK 5. pantā uzskaitītie kritēriji paredz arī to, ka, nosakot vitamīnu un 
minerālvielu maksimālo daudzumu, ir jāņem vērā dažādu iedzīvotāju grupu atšķirīgais jutības 
līmenis un uzturvielu uzņemšana atbilstīgi dažādu diētu prasībām.

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēju apgalvojumu, ka vairāk nekā četrdesmit gadu gaitā nav 
reģistrēti nopietnu nevēlamu seku gadījumi, kuras izraisījuši uztura bagātinātāji (kas saskaņā 
ar Eiropas tiesību aktiem klasificēti kā pārtikas produkti), ir jāņem vērā tas, ka pašlaik 
nepastāv sistēma, kas sistemātiski reģistrētu pārtikas produktu izraisītās iespējamās blaknes.

Direktīvas 2002/46/EK prasība par vitamīnu un minerālvielu maksimālo daudzumu 
noteikšanu neattieksies uz produktiem, kuri paredzēti īpašām iedzīvotāju grupām (piemēram, 
celiakijas slimniekiem) un uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 89/398/EEK2 par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka Direktīva 2002/46/EK par uztura bagātinātājiem un tās turpmākie 
īstenošanas pasākumi, piemēram, vitamīnu un minerālvielu maksimālo daudzumu noteikšana, 
ir noderīgs instruments, lai nodrošinātu iekšējā tirgū laisto ražojumu nekaitīgumu.

Attiecībā uz lūgumrakstu autoru minētajiem konkrētajiem jautājumiem Komisija norāda, ka:

– vitamīnu un minerālvielu maksimālo daudzumu noteikšana uztura bagātinātājos, kā arī 
piemērojamie kritēriji ir paredzēti pašā direktīvā; 
– saskaņā ar Regulas Nr. 178/2002/EK noteikumiem riska novērtējumu par vitamīnu un 
minerālvielu pārmērīgas uzņemšanas iespējamo negatīvo ietekmi veica nevis Komisija, bet 
Pārtikas zinātniskā komiteja un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA).

4. Komisijas atbilde attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 1037/2007, Nr. 1184/2007, 
Nr. 1419/2008, Nr. 1849/2008 un Nr. 0415/2009 (saņemta 2009. gada 7. jūlijā)

                                               
1 OV L 31, 1.2.2002., 1.–24. lpp.
2 OV L 186, 30.6.1989., 27.–32. lpp.
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Eiropas Parlaments pavisam ir saņēmis četrus lūgumrakstus par līdzīgiem jautājumiem, kas 
saistīti ar uztura bagātinātājiem. Ar trijiem no minētajiem lūgumrakstiem to autori 
iepazīstināja Lūgumrakstu komitejas 2009. gada 19. janvāra sanāksmē („Irish Association of 
Health Stores” (IAHS) vārdā iesniegtais Lūgumraksts Nr. 1037/2007, „Nutritional Therapists 
of Ireland” vārdā iesniegtais Lūgumraksts Nr. 1184/2007 un „Alliance for Natural Health” 
(ANH) vārdā iesniegtais Lūgumraksts Nr. 1419/2008). Apvienības „Irish Health Trade 
Association” (IHTA) iesniegtajā Lūgumrakstā Nr. 1894/2008 ir paustas tādas pašas piebildes 
un pieņēmumi, kādus savos lūgumrakstos min ANH un IAHS. Pavisam nesen saņemtajā 
Lūgumrakstā Nr. 0415/2009 paustas līdzīgas bažas arī attiecībā uz uztura bagātinātāju tirgu 
Skandināvijā.

Komisijas iepriekšējos paziņojumos par 2007. gadā iesniegtajiem lūgumrakstiem ir minēts, ka 
EKT 2005. gada 12. jūlija spriedumā (apvienotās lietas C-154/04 un C-155/04) jau noraidīja 
sūdzības par Direktīvu 2002/46/EC, kuras attiecās uz uztura bagātinātāju sastāvā 
izmantotajiem vitamīniem un minerālvielām. Tagad lūgumrakstu iesniedzēji tiecas paust 
bažas par riska novērtējumu, ko šajā sakarībā veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, un 
par to, kā Komisija izmantos šā novērtējuma rezultātus. Lūgumrakstu iesniedzēji norāda, ka 
uztura bagātinātāju, piemēram, vitamīnu, novērtēšanā izmantojot toksīniem piemērotus riska 
novērtēšanas principus, rezultātā tiks iegūtas pārmērīgi stingras robežvērtības. Lūgumrakstu 
iesniedzēji turpina paust nepamatotus pieņēmumus, ka šo pasākumu rezultātā cietīs 
uzņēmumi, kuri specializējas uztura bagātinātāju jomā, un norāda, ka priekšroka būtu dodama 
neregulatīvai pieejai, kuras pamatā būtu izstrādājumu marķēšanas prasības.

Attiecībā uz kritiskajām piezīmēm par riska novērtējumu, ko veica EFSA ekspertu grupa, kura 
nodarbojas ar pārtikas piedevu un pārtikai pievienoto uzturvielu avotu jautājumiem un kuras 
sastāvā darbojas neatkarīgi zinātniskie eksperti, Komisija norāda, ka šis novērtējums tika 
īstenots atbilstīgi Regulas 178/2002/EK noteikumiem, kuri garantē EFSA sniegto zinātnisko 
konsultāciju neatkarību un pārredzamību. Tādējādi Komisija nevar pieņemt minēto kritiku.

Tāpat rodas iespaids, ka lūgumrakstu iesniedzēji jau priekšlaikus paredz, ka riska pārvaldības 
procesa rezultātā noteikto maksimāli pieļaujamo daudzumu dēļ no tirgus būs jāizņem 85 % no 
pašreiz tirgū esošajiem uztura bagātinātājiem. Komisija uzskata, ka šādi pieņēmumi ir absolūti 
nepamatoti un neapstiprināti.

Šādas bažas Komisijai jau ir tikušas paustas. Sniedzot atbildi, Komisija apvienībai IHTA
lūdza precizējumus attiecībā uz spēcīgākas iedarbības uztura bagātinātāju apzīmēšanai 
izmantoto terminoloģiju un lūdza apvienībai datus, ar kuriem varētu pamatot apgalvojumus 
par maksimālo daudzumu noteikšanu potenciālo ietekmi uz šiem ražojumiem. Taču līdz šim 
Komisijai konkrēti dati vēl nav sniegti. Arī IAHS un ANH nav varējušas pamatot savus 
apgalvojumus ar attiecīgiem datiem. IAHS sniedza dažus datus, taču tie nebija ticami, 
savukārt ANH sniegtie dati par augstākas koncentrācijas ražojumu izplatīšanu netika atzīti par 
pietiekami vispusīgiem, jo tie neattiecās uz visu nozari.

Līdz brīdim, kamēr Komisijai netiks sniegti attiecīgi un ticami dati, kas pamatotu lūgumrakstu 
iesniedzēju paustos pieņēmumus, Komisija turpinās uzskatīt šos pieņēmumus par pilnīgi 
hipotētiskiem.

Maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanas gaitā Komisija īstenoja sabiedrisko apspriešanu 
par šo jautājumu un 2006. gada jūnijā publicēja darba dokumentu, kurā bija norādīti galvenie 
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procesa gaitā vērā ņemamie jautājumi un ieinteresēto pušu viedokļi par to, kā šos jautājumus 
risināt. Ar sabiedriskās apspriešanās laikā saņemtajām atbildēm var iepazīties Veselības un 
patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta (SANCO) tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

Komisija savu darbu veic ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, izmantojot ieinteresēto 
personu izstrādātos sastāva formulējumus un saņemot ieinteresēto personu atbalstu.

Komisija uzskata, ka Direktīva 2002/46/EK par uztura bagātinātājiem, kā arī tās turpmākie 
īstenošanas pasākumi, piemēram, vitamīnu un minerālvielu maksimālā daudzuma noteikšana, 
ir noderīgs instruments, lai nodrošinātu iekšējā tirgū laisto ražojumu nekaitīgumu.


