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Temats: Lūgumraksts Nr. 1037/2007, ko Īrijas Veselīgās pārtikas veikalu asociācijas vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgais Jill Bell, par Direktīvu 2002/46/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem

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

1. Lūgumrakstu kopsavilkums

Lūgumraksts Nr. 1037/2007

Īrijas Veselīgās pārtikas veikalu asociācija ir arodapvienība, kas pārstāv 80 % no veselīgas 
pārtikas veikaliem Īrijā. Lai gan asociācija atbalsta noteikumus par uztura bagātinātājiem, tā 
uzskata, ka Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura 
bagātinātājiem ir nepiemērota un jo īpaši nesamērīga, ņemot vērā saistīto riska līmeni. Lai gan 
informācija par maksimālo pieļaujamo daudzumu vēl nav publicēta, ir skaidrs, ka tiks 
nepamatoti ierobežota piekļuve uztura bagātinātājiem, kuri ir droši un efektīvi izmantoti Īrijā 
un Apvienotajā Karalistē jau vairāk nekā 40 gadus. Īrijas Veselīgās pārtikas veikalu asociācija 
uzskata, ka dalībvalstīm ir jāļauj izvēlēties, vai lēmumu pieņem iestādes, patērētāji un/vai 
attiecīgās organizācijas, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu piekļuvi iepriekš minētajiem 
pārtikas produktiem, kuri tradicionāli ir pārdoti dalībvalstīs un jo īpaši Īrijā un Apvienotajā 
Karalistē. 

Lūgumraksts Nr. 1184/2007

Lūgumraksta iesniedzēji kritizē virkni direktīvas noteikumu un mēģina nodrošināt 
nepārtrauktu pieeju augstas kvalitātes uztura bagātinātājiem dalībvalstīs, jo īpaši Īrijā un 
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Apvienotajā Karalistē, kur tradicionāli tie ir bijuši brīvi pieejami. Viņi aicina Īrijas valdību un 
Komisiju ievērot un atbalstīt patērētāju un veselības aprūpes nozarē strādājošo tiesības uz 
brīvu izvēli attiecībā uz veselības aprūpi un īpaši viņu tiesības piekļūt neorganiskiem 
bagātinātājiem un vitamīniem, kas Īrijā un cituviet ir bijuši pieejami pēdējos 40 gadus; šīs 
tiesības nedrīkst mazināt, kā tas ierosināts direktīvā un kā to ieteikusi Īrijas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1037/2007 : atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. martā.
Lūgumraksts Nr. 1184/2007 : atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. martā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzēji kritizē Direktīvu 2002/46/EK par pārtikas bagātinātājiem un jo īpaši 
par vitamīnu un minerālvielu maksimālā daudzuma noteikšanu šajos produktos. Turklāt viņi 
apšauba lielu vitamīnu un minerālvielu devu uzņemšanas zinātnisko riska novērtējumu.

Direktīvu 2002/46/EK1 par uztura bagātinātājiem 2002. gada 10. jūnijā pieņēma Eiropas 
Parlaments un Padome, un tā ir spēkā no 2005. gada 1. augusta.

Direktīva nosaka harmonizētus noteikumus attiecībā uz uztura bagātinātāju marķējumu un 
ievieš īpašus noteikumus vitamīniem un minerālvielām, kas atrodami uztura bagātinātājos.
Tās mērķis ir atvieglot 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, tajā skaitā iespējamos subsidiaritātes, samērīguma un brīvas saimnieciskās
darbības veikšanas pārkāpumus. EKT šo lietu spriedumā secināja, ka šāda veida faktori 
neietekmē direktīvas juridisko pamatu.

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 drošu preču klāsts, tajā pašā laikā nepieļaujot vitamīnu un minerālvielu 
pārmērīgu uzņemšanu, kas izraisītu negatīvas sekas. Lai gan Komisija kā riska pārvaldītāja ir 
atbildīga par maksimālā uzturvielu līmeņa noteikšanu, šajā kontekstā tās rīcības iespējas 
ierobežo kritēriju kopums, kas jāņem vērā, nosakot šos līmeņus. Komisija ir uzsākusi darbu, 
bet vēl nav pabeigusi pasākuma izstrādi.

Lai risinātu drošības apdraudējumus, ko var izraisīt vitamīnu un minerālvielu pārmērīga 
uzņemšana, viens no direktīvā noteiktajiem kritērijiem maksimālo līmeņu noteikšanai ir ņemt 
vērā augšējos nekaitīguma līmeņus (t.i., uzturvielas kopējās regulārās uzņemšanas maksimālo 
līmeni, kas diez vai varētu izraisīt nevēlami blakņu risku) attiecībā uz minētajām uzturvielām 
atbilstoši zinātniskajā riska novērtējumā minētajam.
                                               
1 OV L 183, 12.7.2002, 51.–57. lpp.
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Šajā kontekstā Komisija ir lūgusi Pārtikas zinātnisko komiteju (PZK) un vēlāk Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi (EPNI) sniegt zinātniski pamatotus viedokļus par pieļaujamo 
direktīvas 1. pielikumā uzskaitīto uzturvielu uzņemšanas līmeni. Nepieciešamības gadījumā 
tiks ņemts vērā arī citu starptautisko zinātniskā riska novērtēšanas iestāžu darbs.
EPDA loma neatkarīgā zinātniskajā konsultēšanā attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem jomās, 
kurām ir ietekme uz pārtikas nekaitīgumu, ir noteikta 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 
minerālu maksimālo daudzumu, ir jāņem vērā dažādu iedzīvotāju grupu atšķirīgais jutības
līmenis un uzturvielu uzņemšana diētas rezultātā.

Izskatot lūgumraksta iesniedzēju apgalvojumu, ka vairāk nekā četrdesmit to lietošanas gadu 
garumā nav reģistrēti nopietni negatīvu seku gadījumi, kurus izraisījuši uztura bagātinātāji 
(saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem klasificēti kā pārtikas produkti), ir jāņem vērā fakts, ka nav 
izstrādāta sistēma sistemātiskai pārtikas produktu izraisīto iespējamo blakņu reģistrēšanai.

Produktus, kas paredzēti īpašām iedzīvotāju grupām (piemēram, celiakijas slimniekiem) un 
atbilst Padomes Direktīvas 89/398/EK2 par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
īpašas diētas pārtikas produktiem noteikumiem, neietekmēs saskaņā ar direktīvu 2002/46/EK
par uztura bagātinātājiem noteiktie vitamīnu un minerālvielu maksimālie daudzumi.

Secinājums

Komisija uzskata direktīvu 2002/46/EK par uztura bagātinātājiem un tās turpmākos izpildes 
pasākumus, piemēram, vitamīnu un minerālvielu maksimālā daudzuma noteikšanu, par derīgu 
instrumentu nekaitīgu preču tirdzniecības nodrošināšanai iekšējā tirgū.

Attiecībā uz specifiskākiem jautājumiem, kuriem lūgumraksta iesniedzēji pievērsuši 
uzmanību, Komisija vēlas informēt, ka:

- vitamīnu un minerālvielu maksimālā daudzuma noteikšana uztura bagātinātājos, kā arī 
pielietojamie kritēriji ir paredzēti pašā direktīvā;
- saskaņā ar Regulas Nr. 178/2002/EK noteikumu, vitamīnu un minerālvielu pārmērīgas 
uzņemšanas iespējamo seku nekaitīguma novērtējumu veic nevis Komisija, bet Pārtikas 
zinātniskā komiteja (PZK) un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI).

                                               
1 OV L 31, 1.2.2002, 1.–24. lpp.

2 OV L 186, 30.6.1989, 27.–32. lpp.
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