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Temats: Lūgumraksts Nr. 1598/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais S.M., par 
pārtikas marķēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina, ka papildus informācijai, kas saskaņā ar prasībām jau ir 
jānorāda pārtikas produkta marķējumā, uz tā būtu jānorāda arī krāsu kods, pamatojoties uz 
luksofora sistēmu. Zaļā krāsa norādītu, ka pārtikas produkts ir veselīgs, oranžā — ka tas ir 
mazāk veselīgs, bet sarkanā — ka tas ir neveselīgs. Šim kodam uz iepakojuma ir jābūt 
attēlotam skaidri saprotamā veidā, un tam ir jābūt neizdzēšamam. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
apgalvo, ka pārtikas marķējumā būtu jāsniedz informācija arī Braila rakstā, lai to var izlasīt 
arī neredzīgie patērētāji.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisijas apsvērumi

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu ir norādīti saskaņoti 
noteikumi par galapatērētājam piegādājamo pārtikas produktu marķēšanu. Cita starpā tajā 
pieprasīts marķējumā ietvert produkta nosaukumu, derīguma termiņu, sastāvu un alergēnus.



PE519.671v01-00 2/2 CM\1004102LV.doc

LV

Direktīva 2000/13/EK nesen tika pārskatīta. Sākot no 2014. gada 13. decembra 
Direktīvu 2000/13/EK atcels un aizstās Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 1169/20111 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.

Sarunu laikā pirms jaunās regulas pieņemšanas tika apspriests Eiropas Parlamenta grozījums, 
kurā pieprasīta obligātās informācijas norādīšana Braila rakstā, bet par to netika balsots.

Jaunajā regulā paredz obligātās pārtikas produkta informācijas minimālo burtu izmēru, lai 
pārtikas marķējumu padarītu vieglāk salasāmu un uzlabotu situāciju tuvredzīgiem un vecāka 
gadagājuma patērētājiem, kuru proporcija kļūst arvien lielāka.
Komisija iepriekš ir atbalstījusi pētniecisko darbu saistībā ar svītrkodu izmantošanu kopā ar 
palīgierīcēm, lai padarītu informāciju par produktu viegli pieejamu lietotājiem ar redzes 
traucējumiem, un tas varētu veicināt inovatīvu risinājumu ieviešanu tirgū.

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis parakstījušas un ratificējušas ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām2, izņemot trīs dalībvalstis, kuras joprojām vēl nav noslēgušas 
ratificēšanas procesu. Konvencijas 9. pantā noteikts, ka dalībvalsts veic piemērotus 
pasākumus, „lai nodrošinātu, ka sabiedrībai atvērtie privātā sektora objekti un to sniegtie 
pakalpojumi ir pilnībā pieejami personām ar invaliditāti”, un ka tām jāveic pasākumi, lai 
„veicinātu citus atbilstošus palīdzības un atbalsta veidus personām ar invaliditāti, lai tām 
nodrošinātu informācijas pieejamību”. Tiesības uz informāciju pieejamā formā turpmāk 
uzsvērta šīs konvencijas 21. pantā. Komisija strādā ar dalībvalstīm, lai īstenotu ANO 
konvenciju un apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības. 
Jaunajos tiesību aktos ir noteikts, ka līdz 2016. gada decembrim ir obligāti ieviešama 
uzturvērtības informācija. Likumdevēji apsprieduši luksofora sistēmas ieviešanu uzturvērtības 
atspoguļošanai. Vairākums neatbalstīja sistēmas iekļaušanu regulā. Tika panākts kompromiss, 
ka uzturvērtības informācija tiks sniegta noteiktā formā. Tomēr regulā pieļauti arī citi 
uzturvērtības atspoguļošanas un norādīšanas veidi. Tādējādi pārtikas uzņēmumu vadītāji var 
brīvprātīgi izmantot un dalībvalstu iestādes var ieteikt tādas sistēmas kā luksofora sistēma, ja 
tās atbilst noteiktu kritēriju sarakstam, lai nodrošinātu, ka galvenokārt tās sekmēs patērētāju 
izpratni un neradīs šķēršļus brīvai preču kustībai.

Secinājums
Lūgumraksta iesniedzēja ierosināto jautājumu likumdevēji jau nesen apsvēra, pārskatot 
Savienības tiesību aktus par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Nolemts 
nepieprasīt obligāto informāciju norādīt Braila rakstā, bet uzlabot salasāmību, pateicoties 
obligātam minimālajam burtu izmēram, kas ir pirmais pasākums informācijas pieejamības 
veicināšanai. 

Attiecībā uz uzturvērtības informāciju — lai gan luksofora sistēma nav obligāta saskaņā ar 
jauno regulu, iespējams to brīvprātīgi izmantot, ja tā atbilst noteiktiem kritērijiem.

                                               
1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.
2 http://www.un.org/disabilities/


