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KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. …/.. 

(XXX), 

ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, 
kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem1 un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu, 

tā kā: 

(1) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 10. panta 1. punktu veselīguma norādes uz 
pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija tām nav piešķīrusi atļauju saskaņā 
ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā. 

(2) Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 2. punktā paredzēts, ka vēlākais līdz 2008. gada 
31. janvārim dalībvalstis Komisijai iesniedz valsts sarakstus ar pārtikas produktu 
veselīguma norādēm, kuras minētas regulas 13. panta 1. punktā. Veselīguma norāžu 
valsts sarakstiem jāpievieno norādēm piemērojamie nosacījumi ar atsauci uz attiecīgo 
zinātnisko pamatojumu.  

(3) Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzēts, ka pēc apspriešanās ar 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk “Iestāde”) Komisija vēlākais līdz 
2010. gada 31. janvārim pieņem sarakstu ar atļautajām pārtikas produktu veselīguma 
norādēm, kuras minētas regulas 13. panta 1. punktā, un visus vajadzīgos šo norāžu 
izmantošanas nosacījumus. 

(4) Komisija 2008. gada 31. janvārī saņēma dalībvalstu sarakstus ar vairāk nekā 44 000 
veselīguma norādēm. Valsts sarakstu pārbaudes liecināja, ka daudzo dublikātu dēļ un 
pēc apspriešanās ar dalībvalstīm, valsts sarakstus ir nepieciešams apkopot konsolidētā 
sarakstā, kurā iekļautas norādes, par kurām Iestādei būtu jāsniedz zinātniskie ieteikumi 
(turpmāk “konsolidētais saraksts”)2.  

                                                 
1 OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp. 
2 http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip 
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(5) Komisija 2008. gada 24. jūlijā Iestādei oficiāli nosūtīja pieprasījumu sniegt zinātnisku 
atzinumu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktam, tam pievienojot 
darba uzdevumu un pirmo konsolidētā saraksta daļu. Konsolidētā saraksta pārējās 
daļas tika nosūtītas 2008. gada novembrī un decembrī. Komisija konsolidēto sarakstu 
pabeidza ar papildinājumu, ko nosūtīja Iestādei 2010. gada 12. martā. Dalībvalstis 
vēlāk atsauca dažas konsolidētajā sarakstā iekļautās norādes, pirms to novērtēšanas 
Iestādē. Iestādes veiktās zinātniskās novērtēšanas beigās tika publicēti atzinumi 
laikposmā no 2009. gada oktobra līdz 2011. gada jūlijam3.  

(6) Iestāde, veicot novērtēšanu, secināja, ka daži ieraksti attiecas uz dažādām norādītajām 
ietekmēm vai attiecas uz vienu norādīto ietekmi. Tāpēc šajā regulā paredzētai 
veselīguma norādei var būt viens ieraksts vai vairāki ieraksti konsolidētajā sarakstā. 

(7) Attiecībā uz vairākām veselīguma norādēm Iestāde secināja, ka, pamatojoties uz 
iesniegtajiem datiem, cēloņsakarība starp pārtikas produktu kategoriju, pārtikas 
produktu vai kādu tā sastāvdaļu un norādīto ietekmi ir noteikta. Veselīguma norādēm, 
kas atbilst šiem secinājumiem un Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, būtu 
jāpiešķir atļauja saskaņā ar Regulas (EK) 1924/2006 13. panta 3. punktu, un tās būtu 
jāiekļauj atļauto norāžu sarakstā.  

(8) Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzēts, ka atļautajām veselīguma 
norādēm jāpievieno visi vajadzīgie to izmantošanas nosacījumi (tostarp ierobežojumi). 
Tādēļ atļauto norāžu sarakstā būtu jāiekļauj norāžu formulējums un īpašie norāžu 
izmantošanas nosacījumi un attiecīgos gadījumos izmantošanas nosacījumi vai 
ierobežojumi un/vai papildu paziņojums vai brīdinājums saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1924/2006 noteikumiem un atbilstoši Iestādes atzinumiem. 

(9) Viens no Regulas (EK) Nr. 1924/2006 mērķiem ir nodrošināt, lai veselīguma norādes 
būtu patiesas, skaidras, uzticamas un lietderīgas patērētājam. Tāpēc jāņem vērā šādu 
norāžu formulējums un noformējums. Ja norāžu formulējums patērētājiem nozīmē to 
pašu, ko atļautā veselīguma norāde, jo tas norāda, ka pastāv tāda pati saikne starp 
pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un veselību, uz 
norādēm jāattiecina tādi paši izmantošanas nosacījumi, kādi norādīti attiecībā uz 
atļautajām veselīguma norādēm. 

(10) Komisija ir konstatējusi vairākas novērtēšanai iesniegtas norādes, kas attiecas uz 
ietekmi, ko rada augu vai garšaugu izcelsmes vielas, kas pazīstamas kā „botāniskas” 
vielas, un par kurām Iestāde vēl nav pabeigusi zinātnisko novērtēšanu. Turklāt ir 
vairākas veselīguma norādes, par kurām ir jāveic papildu novērtēšana, pirms Komisija 
var izskatīt to iekļaušanu vai neiekļaušanu atļauto norāžu sarakstā, vai arī kuras ir 
novērtētas, taču Komisija pašreiz nevar pabeigt izskatīšanu citu leģitīmu faktoru dēļ.  

(11) Norādes, kuru novērtēšana Iestādē vai izskatīšana Komisijā vēl nav pabeigta, publicēs 
Komisijas tīmekļa vietnē4, un tās var turpināt izmantot saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1924/2006 28. panta 5. punktu un 6. punktu. 

                                                 
3 http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm 
4 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm 
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(12) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 6. panta 1. punktu un 13. panta 1. punktu 
veselīguma norādes jāpamato ar vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem. Tāpēc nebūtu 
jāatļauj veselīguma norādes, par kurām Iestāde nav devusi labvēlīgu zinātniskās 
pamatotības vērtējumu, jo netika secināts, ka cēloņsakarība starp pārtikas produktu 
kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un norādīto ietekmi ir noteikta. 
Atļaujas piešķiršanu var arī likumīgi atlikt, ja veselīguma norādes neatbilst citām 
vispārējām un īpašajām prasībām Regulā (EK) Nr. 1924/2006, pat tad, ja Iestāde ir 
devusi labvēlīgu zinātnisko vērtējumu. Veselīguma norādes, kas neatbilst 
vispāratzītiem uztura un veselības principiem, nebūtu jāsniedz. Iestāde secināja, ka 
vienai norādei5 par tauku ietekmi uz taukos šķīstošu vitamīnu normālu uzsūkšanos un 
citai norādei6 par nātrija ietekmi uz normālas muskuļu funkcijas uzturēšanu ir noteikta 
cēloņsakarība. Taču, izmantojot šīs veselīguma norādes, patērētājiem tiktu sniegts 
pretrunīgs un neskaidrs vēstījums, jo tas veicinātu to uzturvielu lietošanu uzturā, par 
kurām Eiropas, nacionālās un starptautiskās iestādes, pamatojoties uz vispāratzītiem 
zinātniskiem ieteikumiem, informē patērētāju, ka to patēriņš būtu jāsamazina. Tāpēc 
šīs divas norādes neatbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 3. panta otrās daļas 
a) apakšpunktam, kas nosaka, ka norāžu izmantošana nedrīkst būt neskaidra vai 
maldinoša. Turklāt pat tad, ja attiecīgās veselīguma norādes atļautu izmantot, bet tikai 
saskaņā ar īpašiem izmantošanas nosacījumiem un/vai, pievienojot papildu 
paziņojumus vai brīdinājumus, tas tomēr nemazinātu patērētājam radītās neskaidrības, 
un tāpēc šīs norādes nebūtu jāatļauj.  

(13) Šī regula būtu jāsāk piemērot sešus mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas, lai 
uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, varētu pielāgoties šīs regulas prasībām, tostarp 
to veselīguma norāžu aizliegumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 10. panta 
1. punktu, kuru novērtēšana Iestādē un izskatīšana Komisijā ir pabeigta.  

(14) Regulas (EK) Nr. 1924/2006 20. panta 1. punktā paredzēts, ka Komisija izveido un 
uztur Savienības Pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistru, 
turpmāk “reģistrs”. Reģistrā iekļaus visas atļautās norādes un, cita starpā, visus 
izmantošanas nosacījumus, kas uz tām attiecas. Reģistrā iekļaus arī noraidīto 
veselīguma norāžu sarakstu un iemeslus, kāpēc tās noraidītas.  

(15) Veselīguma norādes, ko dalībvalstis ir atsaukušas, neiekļaus noraidīto norāžu sarakstā 
Savienības reģistrā. Reģistru atjauninās periodiski un attiecīgi pēc tam, kad ir panākts 
progress saistībā ar veselīguma norādēm, par kurām Iestāde vēl nav pabeigusi 
novērtēšanu un/vai Komisija vēl nav pabeigusi izskatīšanu. 

(16) Izstrādājot šajā regulā paredzētos pasākumus, tika pienācīgi ņemtas vērā Komisijas 
saņemtās sabiedrības pārstāvju un ieinteresēto personu atsauksmes un nostājas. 

(17) Vielu pievienošanu pārtikas produktiem vai vielu izmantošanu pārtikas produktos, kā 
arī produktu klasificēšanu par pārtikas produktiem vai par zālēm reglamentē īpaši 
Savienības un valstu tiesību akti. Lēmumi par veselīguma norādēm saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1924/2006, piemēram, par iekļaušanu 13. panta 3. punktā minētajā 
atļauto norāžu sarakstā, nenozīmē ne tirdzniecības atļauju vielai, par kuru ir norāde, ne 

                                                 
5 Ieraksts ID 670 un ID 2902 konsolidētajā sarakstā. 
6 Ieraksts ID 359 konsolidētajā sarakstā. 
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arī lēmumu par to, vai vielu var izmantot pārtikas produktos, vai konkrēta produkta 
klasifikāciju par pārtikas produktu. 

(18) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības 
pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav 
iebildusi, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 
Atļautās veselīguma norādes  

1. Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā minētais saraksts ar veselīguma 
norādēm, ko atļauts lietot uz pārtikas produktiem, ir iekļauts šīs regulas pielikumā.  

2. Veselīguma norādes, kas minētas 1. punktā, ir atļauts lietot uz pārtikas produktiem 
saskaņā ar pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.  

2. pants 
Stāšanās spēkā un piemērošana  

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. 

To piemēro no… [seši mēneši no tās spēkā stāšanās dienas]. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē, 

 Komisijas vārdā — 
 priekšsēdētājs 
 José Manuel BARROSO 


