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"I/A" PUNKTA PIEZĪME 
Sūtītājs: Ģenerālsekretariāts 
Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja/Padome 
K-jas priekšl. Nr.: 5984/12 DENLEG 9 AGRI 68 + ADD 1 
Temats: 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 
– lēmums neiebilst pret pieņemšanu 

 
 

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par 

uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem 1 13. panta 3. punktā ir noteikts, 

ka Komisija saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru pieņem Kopienas sarakstu ar atļautām 

norādēm un visiem vajadzīgajiem šo norāžu izmantošanas nosacījumiem.  

 

2. Regulatīvo kontroles procedūru reglamentē ar 5.a pantu Padomes Lēmumā 1999/468/EK 

(1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 

kārtību 2. 

 

                                                 
1 OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp. 
2 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. 
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3. Saskaņā ar 12. panta otro daļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 182/2011 

(2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu 3, 

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta ietekme tiek saglabāta spēkā esošajos pamataktos, kuros uz 

to ir izdarīta atsauce. 

 

4. Pirms minēto pasākumu pieņemšanas un saskaņā ar Padomes Lēmuma 1999/468/EK  

5.a panta 2. punktu Komisija 2011. gada 5. decembrī apspriedās ar Pārtikas aprites un 

dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju, kura balsojumā ar kvalificētu balsu vairākumu 

atbalstīja minēto regulas projektu. 

 

5. Komisija attiecīgi 2012. gada 27. janvārī iesniedza Padomei minēto regulas projektu atbilstīgi 

Padomes Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta a) apakšpunktam. 

 

6. Saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var iebilst 

pret to, ka Komisija pieņem Komisijas regulas projektu, šādu iebildumu pamatojot ar to, ka ar 

Komisijas ierosināto pasākumu projektu: 

− tiek pārsniegtas pamataktā noteiktās īstenošanas pilnvaras vai 

− tas nav saderīgs ar pamatakta mērķi vai saturu, vai 

– netiek ievērots subsidiaritātes vai proporcionalitātes princips.  

 

7. Delegācijām 2012. gada 6. februārī lūdza līdz 2012. gada 20. februārim darīt zināmus 

iespējamos iebildumus attiecībā uz regulas projektu. 

 

 Beļģijas delegācija darīja zināmu savu nodomu atturēties. Dānijas delegācija darīja zināmu 

savu nodomu iebilst pret regulas pieņemšanu, to pamatojot ar šādu iebildumu: 

 

 veselīguma norāžu saraksts nav saderīgs ar pamatakta mērķi vai saturu. 

 

 

                                                 
3 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 
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Dānija uzskata, ka daudzas ierosinātajā sarakstā iekļautās veselīguma norādes neatbilst 

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 mērķim un vispārējiem principiem. Vairākās sarakstā iekļautajās 

norādēs nav ņemts vērā ar patērētāju izpratni saistītais princips (skatīt regulas 5. panta 

2. punktu), un tās var radīt pārpratumus un maldināt patērētāju. Turklāt sarakstā iekļautas 

vairākas norādes, kas potenciāli var radīt bažas attiecībā uz drošību.  

 

 Tomēr pret regulas projekta pieņemšanu neiebilst dalībvalstu kvalificēts vairākums.  

 

8. Tāpēc Pastāvīgo pārstāvju komite ja tiek aicināta ieteikt Padomei kā darba kārtības 

"A" punktu apstiprināt, ka tā neiebilst pret minēto regulas projektu. Ja Eiropas 

Parlaments trīs mēnešu laikā pēc regulas iesniegšanas neiebildīs pret to, Komisija var to 

pieņemt saskaņā ar procedūru, kas ir noteikta Padomes Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 

3. punkta d) apakšpunktā. 

 

 

__________________ 


