Ministru kabineta noteikumu projekta
„Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053
„Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā
reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas
reģistrāciju””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta trešā un 10.1 daļa
un 20.panta otrā daļa.
2. Pašreizējā situācija un Šobrīd ir spēkā Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra
problēmas,
kuru noteikumi Nr.1053 „Noteikumi par īpašām prasībām
risināšanai tiesību akta diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un
projekts
izstrādāts, valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju” (turpmāk –
tiesiskā
regulējuma noteikumi Nr.1053), kuros pārņemta Eiropas Parlamenta un
mērķis un būtība
Padomes 2009.gada 6.maija Direktīva 2009/39/EK par īpašas
diētas pārtikas produktiem (turpmāk – Direktīva 2009/39/EK).
Direktīvā 2009/39/EK ir noteikts, ka diētisko pārtiku
mazumtirdzniecībā atļauts izplatīt tikai iepakotā veidā un
iepakojumam pilnībā jāpārklāj diētiskā pārtika, bet
dalībvalstīm ir dota iespēja izmantot atkāpi, nacionālajos
normatīvajos aktos nosakot, ka var izplatīt diētisko pārtiku
mazumtirdzniecībā neiepakotā veidā, bet tad savukārt ir
jāpievieno informāciju par uzturvērtību, kvalitatīvā un
kvantitatīvā sastāva elementiem, enerģētisko vērtību, kas
izteikta kilodžoulos (kJ) un kilokalorijās (kcal), kā arī
ogļhidrātu, olbaltumvielu tauku saturu 100 gramos vai 100
mililitros gala produkta, vai patēriņam sagatavota produkta
daudzumā.Noteikumos Nr.1053 ir noteikta atļauja izplatīt
nefasētā veidā diētisko pārtiku, kas paredzēta lietošanai
intensīvas muskuļu piepūles gadījumā.
Ir saņemti ierosinājumi no uzņēmējiem atļaut izplatīt
neiepakotā veidā diētisko pārtiku, kas paredzēta izmantošanai
svara samazināšanas diētās ar samazinātu enerģētisko vērtību.
Diētā, kur izmanto diētisko pārtiku ar samazinātu enerģētisko
vērtību aizstājot vienu ēdienreizi dienā ar ēdienreizes
aizstājēju veicina sasniegtā svara saglabāšanu pēc svara
samazināšanas, un diētā aizstājot divas ēdienreizes dienā ar
ēdienreizes aizstājējiem, veicina svara samazināšanu.
Atkāpe nepieciešama, lai varētu tirgot diētisko pārtiku ar
samazinātu enerģētisko vērtību svara samazināšanai
neiepakotā
veidā
tieši
patērētājam
dažādās
mazumtirdzniecības vietās, piemēram, fitnesa klubos,
vienlaicīgi patērētājam sniedzot informāciju par produktu.
Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos
Nr.1053 „Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai,
kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par
1. Pamatojums
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diētiskās pārtikas reģistrāciju”” (turpmāk – noteikumu
projekts), kas nosaka, ka neiepakotā veidā varēs izplatīt
diētisko pārtiku, kas paredzēta izmantošanai svara
samazināšanas diētās ar samazinātu enerģētisko vērtību,
izplatīšanas vietā izvietojot informāciju, kura ir minēta
noteikumu Nr.1053 8.punktā, kā arī ir norādīti produkta īpašie
lietošanas nosacījumi (brīdinājumi) un alergēni, kuri minēti
normatīvos aktos par pārtikas preču marķēšanu
3. Projekta
izstrādē Pārtikas un veterinārais dienests.
iesaistītās institūcijas
4. Cita informācija
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību
un administratīvo slogu
1.

Sabiedrības
mērķgrupas,
kuras
tiesiskais
regulējums
ietekmē vai varētu
ietekmēt

Uzņēmēji, kas laiž tirgū produktus un personas, kas lieto
uzturā pārtikas produktus ar samazinātu enerģētisko vērtību,
kā arī aktīvā un veselīgā dzīves veida atbalstītāji, kas
apmeklē dažādus interešu klubus par veselīgu uzturu un
dzīves veidu.

2.

Tiesiskā
regulējuma Administratīvais slogs samazinās, jo specifiskie produkti
ietekme
uz drīkstēs būt mazumtirdzniecībā ne tikai iepakotā veidā.
tautsaimniecību
un
administratīvo slogu

3.

Administratīvo izmaksu Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums

4.

Cita informācija

Nav.

Anotācijas III un IV sadaļa – projekts šīs jomas neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1.
Saistības pret Eiropas Savienību Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija
Direktīva 2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas
produktiem (turpmāk – Direktīva 2009/39/EK).
2.
Citas starptautiskās saistības
Projekts šo jomu neskar.
3.
Cita informācija
Nav.
1.tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES tiesību Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Direktīva
akta datums, numurs 2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas produktiem (turpmāk – Direktīva
un nosaukums
2009/39/EK).
A
B
C
D
Attiecīgā ES tiesību Projekta vienība, Informācija par to, vai šīs Informācija par to, vai
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akta panta numurs
(uzskaitot katru
tiesību akta vienību –
pantu, daļu, punktu,
apakšpunktu)

kas pārņem vai
ievieš katru šīs
tabulas A ailē
minēto ES tiesību
akta vienību

tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības tiek
pārņemtas vai ieviestas
pilnībā vai daļēji.

šīs tabulas B ailē
minētās projekta
vienības paredz
stingrākas prasības
nekā šīs tabulas A ailē
Ja attiecīgā ES tiesību akta minētās ES tiesību
vienība tiek pārņemta vai akta vienības.
ieviesta daļēji, – sniedz
attiecīgu skaidrojumu, kā
arī precīzi norāda, kad un
kādā veidā ES tiesību akta Ja projekts satur
vienība tiks pārņemta vai stingrākas prasības
ieviesta pilnībā.
nekā attiecīgais ES
tiesību akts, – norāda
Norāda institūciju, kas ir pamatojumu un
atbildīga par šo saistību
samērīgumu.
izpildi pilnībā
Norāda iespējamās
alternatīvas (t.sk.
alternatīvas, kas
neparedz tiesiskā
regulējuma izstrādi) –
kādos gadījumos būtu
iespējams izvairīties
no stingrāku prasību
noteikšanas, nekā
paredzēts attiecīgajos
ES tiesību aktos

Kā ir izmantota ES Noteikumu projektā ir ieviesta Direktīvas 2009/39/EK 10.panta
tiesību aktā paredzētā 2.punktā dotā atkāpe, ka dalībvalsts var atļaut diētiskās pārtikas
rīcības
brīvība produktus izplatīt patērētājam mazumtirdzniecības vietā neiepakotā
dalībvalstij pārņemt veidā.
vai ieviest noteiktas
ES
tiesību
akta
normas?
Kādēļ?
Saistības
sniegt Projekts šo jomu neskar.
paziņojumu
ES
institūcijām un ES
dalībvalstīm
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem, kas regulē
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informācijas
sniegšanu
par
tehnisko noteikumu,
valsts
atbalsta
piešķiršanas
un
finanšu
noteikumu
(attiecībā
uz
monetāro
politiku)
projektiem
Cita informācija
Nav
2.tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību
aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Attiecīgā starptautiskā Projekts šo jomu neskar.
tiesību akta vai
starptautiskas
institūcijas vai
organizācijas
dokumenta (turpmāk –
starptautiskais
dokuments) datums,
numurs un nosaukums

A

B

C

Starptautiskās saistības Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko
(pēc būtības), kas
tiks izpildītas starptautiskās
izriet no norādītā
saistības, tiek noteikti projektā,
starptautiskā
norāda attiecīgo projekta vienību
dokumenta.
vai norāda dokumentu, kurā
Konkrēti veicamie
sniegts izvērsts skaidrojums, kādā
pasākumi vai
veidā tiks nodrošināta
uzdevumi, kas
starptautisko saistību izpilde
nepieciešami šo
starptautisko saistību
izpildei
Projekts šo jomu
Projekts šo jomu neskar.
neskar.

Informācija par to, vai starptautiskās
saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē,
tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.
Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek
izpildītas daļēji, sniedz attiecīgu
skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un
kādā veidā starptautiskās saistības tiks
izpildītas pilnībā.
Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo
saistību izpildi pilnībā

Vai starptautiskajā
Projekts šo jomu neskar.
dokumentā paredzētās
saistības nav pretrunā
ar jau esošajām
Latvijas Republikas
starptautiskajām
saistībām
Cita informācija
Nav

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Anotācijas V sadaļas 2.tabula – projekts šo jomu neskar.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
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1.

Plānotās
sabiedrības
līdzdalības
un
komunikācijas
aktivitātes saistībā ar
projektu

2.

Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

3.

Sabiedrības līdzdalības Projekts šo jomu neskar.
rezultāti
Cita informācija
Nav.

4.

Noteikumu projekts tiks nosūtīts saskaņošanai biedrībām
„Latvijas diētas ārstu asociācija”, „Veselīga uztura
speciālistu asociācija”, „Latvijas Fitnesa un veselības
veicināšanas
nozares
asociācija”,
„Lauksaimnieku
organizācijas sadarbības padome” un „Latvijas pārtikas
uzņēmumu federācija”.
Noteikumu projekts tiks ievietots Zemkopības ministrijas
tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz
institūcijām
1.
2.

3.

Projekta
izpildē Pārtikas un veterinārais dienests.
iesaistītās institūcijas
Projekta izpildes ietekme Projekts šo jomu neskar.
uz pārvaldes funkcijām
un
institucionālo
struktūru.
Jaunu
institūciju
izveide, esošu institūciju
likvidācija
vai
reorganizācija, to ietekme
uz
institūcijas
cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav.

Iesniedzējs:

L.Straujuma

Zemkopības ministrs

J. Dūklavs
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