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VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTU ĪSTENOŠANA DALĪBVALSTĪS
PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA JOMĀ 

VIDES KOMITEJAS SANĀKSME 2006. GADA 20.-21. JŪNIJĀ

LĪDZĀSPASTĀVĒŠANA

1. Ģenētiski modificētu kultūru audzēšana (Renate Sommer)

Kad Komisija paredz noteikt robežvērtības parasto sēklu marķēšanai, kuru sastāvā neapzināti, 
taču tehniski neizbēgami ir ģenētiski modificēti organismi?

Par lauksaimniecību un lauku attīstību atbildīgā komisāre Mariann Fischer Boel janvārī (Zaļā 
nedēļa Berlīnē) pasludināja, ka Komisija līdz gada beigām grib pieņemt noteikumus par 
līdzāspastāvēšanas iespējamību saistībā ar ģenētiski modificētu kultūru audzēšanu.  Kāda ir 
komisāra Markos Kyprianou nostāja attiecībā uz līdzāspastāvēšanu?

Atbildības mehānisms (atbildība bez vainas) Vācijas likumā par gēnu tehniku vispirms saglabās 
savu spēkā esamību.  Kāda ir Komisijas nostāja attiecībā uz Vācijas noteiktā atbildības 
mehānisma un izplatīšanas direktīvas, kas nupat tiek īstenota dalībvalstīs, savstarpējo 
savienojamību?

2. Ģenētiski modificētas kultūras (Satu Hassi)

Komisija savā paziņojumā (KOM(2006)0104), kurā ir iekļauts ziņojums par valstu pasākumu 
īstenošanu attiecībā uz ģenētiski modificētu kultūru līdzāspastāvēšanu ar tradicionālo un 
bioloģisko lauksaimniecību, pierāda, ka tiesību akti par līdzāspastāvēšanu pieņemti tikai četrās 
dalībvalstīs, lai pasargātu tradicionālo un bioloģisko lauksaimniecību no piesārņojuma, ko rada 
ģenētiski modificētas kultūras. Vai Komisija uzskata, ka ir jāveic ES mēroga tiesiski pasākumi, 
lai rūpētos par līdzāspastāvēšanu, kā arī patērētāju un ražotāju brīvo izvēli?

PĀRTIKAS UN LOPBARĪBAS HIGIĒNA
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3. Ar higiēnu saistītās paraugprakses pamatnostādnes (Karl-Heinz Florenz)

Regula Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, kā arī Regula Nr. 183/2005, ar ko paredz 
barības higiēnas prasības, mudina dalībvalstis aicināt uzņēmējus izstrādāt brīvprātīgas 
pamatnostādnes ar higiēnu saistītās prakses ievērošanai.

Kā Komisija atbalsta ES pamatnostādņu izstrādi?
Kādā veidā ilgtermiņā var panākt to, ka dalībvalstu izstrādātās pamatnostādnes apvieno un 
nodrošina vienotus higiēnas standartus visā Eiropas Savienībā?

4. Informācija par pārtikas apriti (Karl-Heinz Florenz)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma III nodaļā ir prasīts, lai lauksaimnieku un kautuvju 
starpā notiek informācijas apmaiņa par kaušanai paredzēto dzīvnieku veselības stāvokli. Sakarā 
ar šo prasību Komisija, izstrādājot pārejas regulējumu, ir jau noteikusi pārejas laiku atbilstīgajā 
regulā.

Vai Komisija plāno īstenot projektus, kuros pārbauda, kā lauksaimnieku un kautuvju starpā 
darbojas informācijas apmaiņa?
Vai Komisijai ir pārskats par to, kā katra dalībvalsts īsteno šo prasību cūkgaļas un liellopu gaļas 
ražošanas jomā?

5. Pārtikas/lopbarības ražotāju reģistrs (Karl-Heinz Florenz)

Saskaņā ar Regulu Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, kā arī Regulu Nr. 183/2005, ar 
ko paredz barības higiēnas prasības, lauksaimnieki ir gan pārtikas, gan lopbarības ražotāji, un 
tiem ir jāreģistrējas.

Vai Komisija paredz to, ka reģistrācijas procedūra un dalībvalstīs piešķirtie reģistrācijas numuri 
ir savstarpēji saskaņoti visā Eiropas Savienībā?

Kā Komisija nodrošina to, ka it īpaši Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar lopbarību pircēju rīcībā ir 
pierādījums par to, ka attiecīgais lopbarības ražotājs ir reģistrējies?

6. Garantijas lopbarības ražošanas jomā (Karl-Heinz Florenz)

Saskaņā ar Regulas Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, 8. pantu no lopbarības 
ražotājiem tiek prasītas finansiālas garantijas, lai nodrošinātos pret iespējamiem kaitējumiem, 
kas rodas, nedrošai lopbarībai nonākot pārtikas apritē.

Kādus secinājumus Komisija iegūst no pasūtītā pētījuma par šādu finansiālu garantiju 
iespējamību?

Kur Komisija saskata viennozīmīgo ieguldījumu pārtikas nekaitīgumā?
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ATLIEKVIELAS

7. Pesticīdu un antibiotiku atliekvielas pārtikas produktos (Horst Schnellhardt)

Kopš 2006. gada 1. janvāra ir spēkā Regula (EK) Nr. 852/2004, Regula (EK) Nr. 853/2004 un 
Regula (EK) Nr. 854/2004. To īstenošana ir problemātiska.

Kur Jūs saskatāt vislielākos šķēršļus tam, ka regulas par higiēnas noteikumiem nav pilnībā 
īstenotas no 2006. gada 1. janvāra?

Vai ir pamats bažām, ka ES stratēģija tiesību aktu saskaņošanā ir apdraudēta, tā kā nākas 
konstatēt, ka sīki detalizēti noteikumi daudzās dalībvalstīs ierobežo elastību?

Noteikumu par higiēnu mērķis ir īstenot zinātniski pamatotas pārbaudes. Tādēļ atbildīgajām 
iestādēm/personām, kas veic minētās pārbaudes, ir jābūt atbilstīgi izglītotām.  Eiropas Komisija 
ir pagarinājusi dalībvalstīm noteiktās izglītošanas prasības termiņu līdz 2009. gadam. Kā Eiropas 
Komisija paredz ar šī pagarinājuma palīdzību īstenot šo higiēnas noteikumu pamatprasību?

Vai Pārtikas un veterinārais birojs, kas atrodas Grandžā, pārrauga minēto regulu īstenošanas 
procesu dalībvalstīs?

Kādas pārmaiņas, pamatojoties uz jaunajiem higiēnas noteikumiem, ir veiktas Pārtikas un 
veterinārā biroja pārraudzības darbībā?  Higiēnas noteikumu elastība nodrošina atbildīgai 
iestādei iespēju pieņemt zinātniski pamatotu, diferencētu lēmumu uz vietas.  Vai Pārtikas un 
veterinārais birojs paredz veikt zinātniskā pamatojuma pārbaudi vai arī tas principā akceptē 
atbildīgās iestādes uz vietas pieņemto lēmumu?

Vai pēdējo gadu laikā Eiropā ir uzlabojusies situācija saistībā ar atliekvielām (pesticīdi, 
antibiotikas):

a) importētajos pārtikas produktos,
b) ES ražotajos pārtikas produktos?

8. Atliekvielu daudzums (Satu Hassi)

ES, dalībvalstu un NVO iesniegtie pārraudzības ziņojumi parāda, ka vēl ir daudz nopietnu 
problēmu saistībā ar kultūraugu aizsardzības līdzekļu atliekvielām pārtikas produktos; to 
daudzums bieži vien pārsniedz pieļaujamo līmeni. Komisija savā ziņojumā par 2004. gadā 
īstenotajām pārbaudēm secina, ka nevar izslēgt draudus cilvēka, it īpaši mazāk aizsargātu grupu, 
veselībai.

Parasti attiecīgie produkti netiek izņemti no tirgus aprites. Pirms tiek iesniegti laboratorijas 
slēdzieni, svaigie augļi un dārzeņi ir jau nonākuši uzturā.

Kādus pasākumus Komisija veic, lai dalībvalstīs īstenotu efektīvākas atliekvielu pārbaudes? Vai 
Komisija uzskata, ka papildus galaproduktu pārbaudēm ir jāveic nepieteiktas pārbaudes pārtikas 
aprites agrākajās stadijās, proti, lauku saimniecībās?
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9. Kautuvju personāls (Linda McAvan)

Kas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2076/2005 14. pantā „Tāda kautuvju personāla apmācība, kas 
palīdz veikt oficiālo kontroli” (OV L 338, 22.12.2005., 87. lpp.) tieši ir domāts ar formulējumu 
„papildu apmācība un organizatoriskie pasākumi (…)”?  Vai no 2010. gada 1. janvāra „papildu 
apmācība un organizatoriskie pasākumi” īpaši noteiks to, ka kautuvju personāls ir daudzpusīgi 
jāapmāca un tam jānokārto atbildīgo amatpersonu noteiktie pārbaudījumi, un ka runa nav tikai 
par apmācību un pārbaudījumiem kautuvju personāla uzdevumos?

ZIVJU PRODUKTI

10. Zivju produktu marķēšana mazumtirdzniecībā un patērētāju informēšana (Satu 
Hassi)

Regulas (EK) Nr. 104/2000 4. pantā ir izklāstīti precīzi noteikumi par zivju produktu marķēšanu 
mazumtirdzniecībā un patērētāju informēšanu. Ir jānorāda sugas tirdzniecības nosaukums, 
ražošanas metode (zvejota jūrā vai iekšējos ūdeņos vai audzēta) un zvejas apgabals. Tirgus 
pētījumi liecina par to, ka tikai retais ievēro šos noteikumus. Kādus pasākumus Komisija paredz 
veikt, lai garantētu, ka dalībvalstis un pārtikas produktu ražotāji pienācīgi īsteno marķēšanas 
noteikumus? Vai Komisija paredz horizontālās Direktīvas 2000/13/EK par pārtikas produktu 
marķēšanu, noformēšanu un reklāmu jaunajā redakcijā iekļaut noteiktu produktu marķēšanas 
noteikumus?

INSPEKCIJAS PĀRBAUDES

11. Inspekcijas pārbaudes (Antonios Trakatellis)

Inspekcijas pārbaudes pārtikas nekaitīguma jomā un pastiprinātas pārbaudes importam no trešām 
valstīm, kā arī pasākumi, lai atbalstītu dalībvalstis

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz vispārīgus pārtikas 
aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, ir noteiktas privātuzņēmēju un valsts iestāžu 
funkcijas un pienākumi attiecībā uz pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu, tostarp arī importētu 
pārtikas produktu gadījumos. Grieķijā, piemēram, veicot pārbaudes atbildīgajās iestādēs, arvien 
biežāk tiek konstatēta nepiemērotu pārtikas produktu ievešana (pārtikas produkti, kuru sastāvā ir
antibiotikas, alfa toksīns ar listērijas baktērijām u.c.). Ņemot vērā to, ka saskaņā ar kontroles 
procedūrām, kas ir noteiktas Kopienas tiesību aktos par importētās pārtikas drošības 
nodrošināšanu, ir jāizveido pārbaudes iestādes un regulāri uz trešām valstīm jānosūta Komisijas 
darba grupas, lai kontrolētu, ka tur tiek ievēroti visi sabiedrības veselības noteikumi, un 
nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, rodas jautājums Komisijai, kādus veicināšanas 
pasākumus tā ierosina, lai paaugstinātu pārbaužu efektivitāti un atklātu pārtikas nelikumīgu 
importu no trešām valstīm. Lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu un tātad Eiropas pilsoņu 
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veselības aizsardzību, kādā veidā Komisija paredz atbalstīt dalībvalstis, kurās pārtika ļoti lielā 
apjomā nonāk apritē un tiek importēta?


