
DT\652109LV.doc PE 384.468v02-00

LV LV

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJA

EIROPAS SAVIENĪBĀ PIEŅEMTO TIESĪBU AKTU PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA 
JOMĀ ĪSTENOŠANA DALĪBVALSTĪS 

VIDES KOMITEJAS SANĀKSME 2007. GADA 26. –28. FEBRUĀRĪ

HIGIĒNA UN PĀRTIKAS PRODUKTU KONTROLE

1. Dalībvalstu veiktā kontrole (Caroline Lucas)

ES Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo pārtikas un dzīvnieku barības kontroli uzliek par 
pienākumu dalībvalstīm pārveidot valstu oficiālo pārtikas un dzīvnieku barības kontroli, lai tā 
būtu regulāra un samērīga ar risku. Ir pilnīgi skaidrs, ka dažās dalībvalstīs šo regulu (vēl) 
atbilstīgi neīsteno.
Vai Komisija ir saņēmusi no visām dalībvalstīm daudzgadu valsts kontroles plānus saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 882/2004 41. pantā noteikto prasību? Vai visas dalībvalstis īsteno savu 
valsts kontroles plānu 2007. gada 1. janvārī, kā tas paredzēts 42. pantā? Ja nē, kuras 
dalībvalstis nav iesniegušas daudzgadu valsts kontroles plānu un to neīsteno? 
Kādus pasākumus Komisija iesaka veikt, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs notiek 
neatkarīgas, nepieteiktas un samērīgas ar risku kontroles, un lai garantētu, ka cilvēku uzturā 
nederīga pārtika nenonāk pārtikas apritē?

2. Jaunu noteikumu piemērošana (Dagmar Roth-Behrendt)

Vai Komisija varētu dot pārskatu, kā dalībvalstīs īsteno, it īpaši kā praktiski tiek piemēroti 
jaunie pārtikas nekaitīguma un higiēnas noteikumi (īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002, Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 854/2004 un Komisijas Regulas 
(EK) Nr. 2075/2005 un Nr. 2076/2005)?

Vai visas dalībvalstis pilnībā ievēro prasības, kas noteiktas ES tiesību aktos par pārtikas 
produktu kontroli?
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Kādi ir Komisijas atzinumi saistībā ar valstu iestāžu veiktās pārtikas kontroles efektivitāti? 
Kādas metodes Komisija izmanto, lai novērtētu dalībvalstu pārtikas kontroles sistēmu 
efektivitāti?

3. Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) 
efektivitāte (Linda McAvan)

Kādu izpēti Komisija ir veikusi, lai dalībvalstu kautuvēs novērtētu riska analīzes un kritisko 
kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) efektivitāti? 

Kādus pierādījumus kopš 2006. gada janvāra, kad jaunie pārtikas higiēnas noteikumi stājās 
spēkā, Pārtikas un veterinārais birojs ir atklājis dalībvalstīs saistībā ar higiēnas normām?

4. Vai jaunie higiēnas noteikumi diskriminē mazās saimniecības un ir labvēlīgāki 
lielajām? (Åsa Westlund)

Zviedrijā dažviet plašsaziņas līdzekļos ir izskanējis izteikums, ka jaunie ES noteikumi 
higiēnas jomā būs labvēlīgāki lielajām saimniecībām, bet diskriminēs mazās, piemēram, skolu 
ēdnīcas. Vai Komisijai ir kāda informācija, ka tā tas varētu būt? Vai, pēc Komisijas domām, 
apgalvojums, ka jaunie ES noteikumi higiēnas jomā būs labvēlīgāki lielajām saimniecībām, ir 
pareizs faktu atspoguļojums?

5. Atliekvielu daudzums (Satu Hassi)

ES, dalībvalstu un NVO monitoringa ziņojumi parāda, ka ir nopietnas problēmas saistībā ar 
pesticīdu atliekvielām, kuru koncentrācija pārtikas produktos bieži vien pārsniedz pieļaujamo 
atliekvielu līmeni. Komisija 2004. gada monitoringa ziņojumā secina, ka nevar izslēgt 
draudus cilvēka, it īpaši mazāk aizsargātu grupu, veselībai.
Inficētie produkti lielākoties netiek izņemti no tirgus aprites, jo svaigie augļi un dārzeņi nonāk 
uzturā, pirms ir pieejami laboratorijas slēdzieni.
Kādus pasākumus Komisija veic, lai dalībvalstīs veicinātu efektīvākas atliekvielu pārbaudes?
Vai Komisija piekrīt, ka papildus galaproduktu pārbaudēm ir jāveic arī nepieteiktas pārbaudes 
pārtikas aprites agrīnajos posmos, piemēram, lauku saimniecībās?

ZIVJU PRODUKTI

6. Patērētāju informēšana un zivju produktu marķēšana mazumtirdzniecībā 
(Satu Hassi)

Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 4. pantā ir paredzēti precīzi noteikumi par patērētāju 
informēšanu un zivju produktu marķēšanu mazumtirdzniecībā. Ir jānorāda sugu komerciālais 
nosaukums, ražošanas metode (nozvejots jūrā vai iekšzemes ūdeņos vai saimniecībā audzēts) 
un nozvejas teritorija. Taču tirgus pētījumi rāda, ka šos noteikumus reti ievēro. 
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Kādus pasākumus Komisija veic, lai grantētu, ka dalībvalstis un pārtikas apritē iesaistītie
tirgus dalībnieki atbilstīgi īsteno marķēšanas noteikumus? Vai Komisija, pārstrādājot 
horizontālo Direktīvu 2000/13/EK par pārtikas produktu marķēšanu, paredz iekļaut 
marķēšanas noteikumus konkrētiem produktiem?

LĪDZĀSPASTĀVĒŠANA

7. Ģenētiski modificētas kultūras (Satu Hassi)

Komisijas paziņojumā COM (2006)104 par valstu pasākumu īstenošanu attiecībā uz ģenētiski 
modificētu kultūru līdzāspastāvēšanu ar tradicionālo un bioloģisko lauksaimniecību ir 
pierādīts, ka tikai nedaudzas dalībvalstis ir pieņēmušas valstu tiesību aktus, lai pasargātu 
tradicionālās un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumus no kaitējuma, kas radies ĢMO 
piemaisījumu dēļ. Vai Komisija piekrīt, ka ir jāveic ES mēroga tiesiski pasākumi, lai 
nodrošinātu šo kultūru līdzāspastāvēšanu, kā arī patērētāju un lauksaimnieku brīvo izvēli?


