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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2677/2013, ko Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V. vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgā A. D. B. un kam pievienoti 263 148 paraksti, 
par Regulu (EK) Nr. 1924/2006 un par tiesībām uz veselību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja un citas lūgumrakstu parakstījušās personas kopumā atzinīgi vērtē 
Eiropas Savienības centienus saskaņot iekšējo tirgu patērētāju aizsardzības jomā, balstoties uz 
Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem. 
Taču viņa baidās, ka šī regula, kuras mērķi ietver arī patērētāju aizsardzību pret nepamatotu 
veselīguma norāžu izvietošanu uz pārtikas produktiem, negatīvi ietekmē patērētāju tiesības 
brīvi saņemt informāciju. Lūgumraksta iesniedzēja ir dabīgo zāļu lietotāja. Regulas noteikumi 
viņu skar ļoti tiešā veidā, jo daļa būtiskas informācijas var nebūt norādīta uz produktiem, 
kurus viņa lieto veselības uzlabošanai, jo šo produktu sastāvdaļu iedarbību nav iespējams 
pierādīt, izmantojot tradicionālās zinātniskās metodes. Tā rezultātā dažādi dabīgie produkti 
tiek aizliegti, jo Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) daudzus no tiem uzskata par 
uztura bagātinātājiem vai pārtikas produktiem. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka farmācijas 
nozares lobijs ir pārāk ietekmējis Regulas (EK) Nr. 1924/2006 tekstu un ka arī EFSA loma 
būtu jāpārskata. EFSA nosaka, kāda informācija par dabīgu, augu izcelsmes sastāvdaļu 
iedarbību ir vai nav aizliegta. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju 90 % 
no dabīgo produktu veselīguma norādēm netika iekļautas EFSA sarakstā, un apstiprinājumu 
saņēma tikai 230 no 4637 pieteikumiem šādas veselīguma informācijas atļaušanai. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka augu izcelsmes sastāvdaļu novērtēšanai EFSA būtu 
jāizmanto piemēroti un taisnīgi kritēriji un tās būtu jāaplūko citādi nekā ķīmiskās vielas. Viņa 
uzskata, ka viņai ir tiesības izvēlēties alternatīvus ārstniecības veidus un ir tiesības saņemt 
informāciju par tajos izmantotajiem produktiem. Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas 
Parlamentu uzsākt debates par to, lai tiesības uz alternatīvu ārstēšanu iekļautu Savienības 
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veselības jomas tiesību aktos, pārskatīt EFSA lomu novērtēšanas procesā, pārskatīt 
veselīguma norādes un grozīt Regulu (EK) Nr. 1924/2006 nolūkā ņemt vērā dabas medicīnas 
nozares intereses. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Pamatinformācija, kas attiecas uz šo lietu, kā arī apsvērumi par EFSA lomu lēmumu
pieņemšanas procesā un tiesības izmantot alternatīvas ārstēšanas metodes iespējamu ieviešanu 
ES veselības aizsardzības noteikumi jau ir noteikusi Komisija savos apsvērumos par 
Lūgumrakstu Nr. 1626/2012.

Turklāt ir jāatgādina, ka veselības norādes neapstiprināšana nav uzskatāma par produktu 
tirdzniecības aizliegumu kā tādu. Produkti var būt tirgū bez neapstiprinātām norādēm. 

Bez tam Komisija uzsver, ka veselīguma norādes ir atšķirīgas no norādēm uz medicīnas 
produktiem; marķējumā un pārtikā izmantojamās metodēs nedrīkst piedēvēt jebkuram 
pārtikas produktam, tostarp uztura bagātinātājiem, īpašības novērst, ārstēt vai izārstēt kādu 
cilvēka slimību vai atsaukties uz šādām īpašībām. 

Visbeidzot, dalībvalstīm katrā konkrētā gadījumā ir tiesības noteikt, vai produktu klasificēt kā 
pārtiku vai kā zāles. 

Saskaņā ar regulu1 veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem jābūt balstītām uz vispār 
atzītiem zinātniskiem pierādījumiem un ar tiem pamatotiem, un tās nedrīkst maldināt 
patērētājus. Norāžu regulā noteikts, ka veselīguma norādes var izmantot tikai, ja to ir atļāvusi 
Komisija. Atļaujas piešķiršanas procedūra paredz prasību veikt pieteikumu zinātnisku 
novērtējumu saskaņā ar augstāko iespējamo standartu, ko veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA). 

Līdz šim 260 pieteikumi ir apstiprināti un iekļauti atļauto veselīguma norāžu sarakstā, un 
2020 ir iekļauti neapstiprināto veselīguma norāžu sarakstā. 

Veselīguma norāžu novērtējums par augu produktiem un augu ekstraktiem (t.s. „augu valsts 
produktiem”) joprojām rada bažas, ko paudušas vairākas ieinteresētās personas, ka atšķirīgi 
tiek piemērota „augu valsts” norāde saskaņā ar, pirmkārt, tiesību aktiem attiecībā uz 
veselīguma norādēm un, no otras puses, saskaņā ar tiesību aktiem par tradicionālām augu 
izcelsmes zālēm2 attiecībā uz apsvērumiem saistībā ar pierādījumiem, kas balstīti uz 
„tradicionālo lietojumu” 

                                               
1 Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 
30.12.2006., 9. lpp.)
2 Direktīva 2004/24/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm (OV L 136, 30.4.2004., 34. lpp.)
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Ņemot vērā, ka dažādās prasības šajās divās ES tiesību aktu jomās var radīt būtiskas atšķirības 
informācijas līmenim, ko sniedz patērētājiem par produktiem, kas ir acīmredzami līdzīgi, 
Komisija nolēma uzsākt apspriedes par to, vai šī atšķirība būtu jāsaglabā vai ne. Gaidot šo 
apspriežu iznākumu, veselīguma norādes par „augu valsts produktiem” var izmantot, ievērojot 
valsts tiesību normas, kas uz tiem attiecas, un saskaņā ar norāžu regulu. 

Tiesību uz alternatīvu ārstniecības metodi iekļaušana Savienības veselības tiesību aktos

Komisija jau ir sniegusi savus apsvērumus par šo jautājumu savā paziņojumā par lūgumrakstu 
Nr. 1626/2012.

Šajā sakarā jāatgādina, ka bažas par tiesībām uz alternatīvas ārstēšanas metodes izmantošanu 
neattiecas uz pārtikas tiesību aktu darbības jomu. 

Pārskats par EFSA lomu novērtēšanas procesā

Komisija jau ir sniegusi savus apsvērumus par šo jautājumu savā paziņojumā saistībā ar 
lūgumrakstu Nr. 1626/2012. 

Turklāt jāatzīmē, ka, trūkstot diferenciācijai attieksmē pret „augu valsts” un „ķīmiskām” 
vielām, EFSA saskaņā ar norāžu regulu izmanto vienotus novērtēšanas kritērijus attiecībā uz 
visiem pieteikumiem, kā paskaidrots tās vadlīnijās ieinteresētajām personām1. 

Veselīguma norāžu regulas pārskatīšana 

Kā paskaidrots iepriekš, Komisija ir uzsākusi apspriest, vai atšķirīgā attieksme pret „augu 
valsts” ir jāsaglabā abos attiecīgajos ES tiesību aktos. Šī apspriešana joprojām turpinās. 

Secinājums

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

                                               
1 Vispārīgi norādījumi ieinteresētajām personām par 13.1., 13.5. un 14. pantu un veselīguma novērtēšanu
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Zinātniskas un tehniskas norādes par sagatavošanu
un pieteikumu iesniegšanu atļaujas saņemšanai attiecībā uz veselīguma norādi
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 


