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Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “NL Continent Baltic”
msv@inbox.lv
Par uztura bagātinātāja
“GREEN FLASH BEAUTY FORMULA” reģistrāciju
Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD) 2021. gada 26. novembrī saņēma
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NL Continent Baltic”, Reģ. Nr. 40103781398 (turpmāk –
Iesniedzējs) paziņojumu uztura bagātinātāja “GREEN FLASH BEAUTY FORMULA” (turpmāk
– Produkts) reģistrācijai (turpmāk – Paziņojums) un tam pievienotos dokumentus (saņemtās
korespondences Nr.1225/2021), 2021.gada 2.decembrī, 2022.gada 12.janvārī un 3.martā papildu
dokumentus (saņemtās korespondences Nr.861/21/3.3-14.6, Nr.24/22/3.3-14.6 un Nr.118/22/3.314.6).
Administratīvajā lietā ir šādi lēmuma pieņemšanai būtiski faktiskie apstākļi:
1) Iesniedzējs ir iesniedzis dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra
noteikumu Nr.685 “Prasības uztura bagātinātājiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.685) 9. punktam;
2) Iesniedzējs par Produktu ir veicis valsts nodevas apmaksu atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1145 “Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas
valsts nodevu” 2.3. apakšpunktam, par ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas valstī ražota uztura
bagātinātāja pirmreizēju reģistrāciju;
3) PVD, izvērtējot Iesniedzēja iesniegtos dokumentus, konstatēja, ka:
– iesniegtos dokumentus ir parakstījusi Iesniedzēja paraksttiesīgā persona;
– Paziņojumā ir norādīta visa pieprasītā informācija;
– Produkts atbilst Noteikumu Nr.685 II nodaļas “Obligātās nekaitīguma prasības” un IV nodaļas
“Prasības papildu marķējumam un reklāmai” prasībām;
– atbilstoši Paziņojumā norādītajam, Produkts ir ražots ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas.
Pārtikas aprites uzraudzības likuma (turpmāk – PAUL) mērķis, atbilstoši 2. pantā
noteiktajam, ir nodrošināt kvalitatīvas un cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas pārtikas
apriti, novēršot risku, veicinot tirdzniecību un aizsargājot patērētāju intereses. Saskaņā ar PAUL
21.panta pirmo daļu pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli veic PVD.
Noteikumu Nr.685:
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– 6. punktā ir noteikts, ka uztura bagātinātāji ir pārtikas produkti parastā uztura papildināšanai
koncentrētu uzturvielu (vitamīnu un minerālvielu) veidā vai citas vielas, kurām ir uzturvērtība
vai fizioloģiska ietekme, atsevišķi vai kombinācijās. Uztura bagātinātājus realizē noteiktās devās
un kapsulās, pastilās, tabletēs, dražejās un citos līdzīgos veidos, pulvera maisiņos, ampulās,
pilināmās pudelītēs un citā līdzīgā šķidruma un pulvera veidā, kas paredzēts lietošanai mazā un
nomērītā daudzumā;
– 15.1. apakšpunktā ir noteikts, ka PVD pieņem attiecīgi lēmumu par uztura bagātinātāja
reģistrāciju PVD uztura bagātinātāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu, ja produkts neatbilst
pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Ņemot vērā šī lēmuma otrās rindkopas trešo punktu, PVD secina, ka Produkts atbilst Noteikumu
Nr.685 II nodaļā “Obligātās nekaitīguma prasības” un IV nodaļā “Prasības papildu marķējumam
un reklāmai” noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk –
APL) 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 65. panta trešo daļu, Noteikumu Nr. 685
15.1. apakšpunktu, PVD
nolemj:
reģistrēt uztura bagātinātāju “GREEN FLASH BEAUTY FORMULA” PVD uztura
bagātinātāju reģistrā ar reģistrācijas Nr. 13667.
Saskaņā ar APL 76.pantu, 77.pantu un 79.pantu lēmumu var apstrīdēt Zemkopības
ministrijā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot par to iesniegumu
PVD, Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050.
Pamatojoties uz APL 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas
paziņots Iesniedzējam. Dokuments, kas paziņots izmantojot elektroniskos sakarus atbilstoši
Paziņošanas likuma 9. panta pirmajā prim daļā un otrajā daļā noteiktajam, uzskatāms par
paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz elektroniskā pasta adresi.
Informācijai
PVD informē, ka 2022. gada 7. februārī stājās spēkā Komisijas Regula (ES) 2022/63
(2022. gada 14. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II
un III pielikumu groza attiecībā uz pārtikas piedevu titāna dioksīds (E 171) (turpmāk - Regula
2022/63), un ar kuru tiek noteikts aizliegums pārtikas piedevas titāna dioksīda (E 171)
izmantošanai pārtikas produktos, tai skaitā uztura bagātinātājos.
Saskaņā ar Regulas 2022/63 2. pantu līdz 2022. gada 7. augustam pārtikas produktus, kas
ražoti saskaņā ar noteikumiem, kuri bija spēkā pirms 2022. gada 7. februāra, arī turpmāk drīkst
laist tirgū. Pēc minētā datuma tie var palikt tirgū līdz to minimālajam derīguma termiņam vai
“izlietot līdz” datumam.
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