
CM\1018619LV.doc PE528.221v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

31.1.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
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par „luksofora” modeļa izmantošanu pārtikas preču marķējumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vēlētos, lai viņu skaidrāk informētu par pārtikas produktu saturu. 
Viņa iesaka pārtikas produktu marķējumā ietvert skaidrākas norādes par, piemēram, cukura 
un tauku līmeni vai produkta uzturvielu veidiem, izmantojot „luksofora” modeli. Viņa saprot, 
ka pagājušajā reizē šim ierosinājumam ļoti pretojās pārtikas uzņēmumu lobētāji, tomēr, 
viņasprāt, šāds marķējums izglītotu pircējus un mudinātu tos izvēlēties veselīgāku uzturu. 
Viņa arī uzskata, ka ir svarīgi pircējus līdzīgā veidā informēt par pesticīdiem, kas tikuši 
izmantoti augļu un dārzeņu audzēšanā, un antibiotikām, ko uzņēmuši dzīvnieki, kuru gaļa tiek 
pārdota.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu1 ir paredzēti saskaņoti 
noteikumi, kas reglamentē to pārtikas produktu marķēšanu, kurus kā tādus paredzēts piegādāt 
galapatērētājam, un noteikts, ka marķējums nedrīkst būt maldinošs.

                                               
1 OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.
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Padomes Direktīvā 90/496/EEK par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu1 paredzēti 
noteikumi par uzturvielu brīvprātīgu marķējumu.

Šīs direktīvas nesen tika pārskatītas. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem2, sākot no 
2014. gada 13. decembra, tiks atcelta Direktīva 2000/13/EK un Direktīva 90/496/EEK.

Saskaņā ar jauno tiesību aktu līdz 2016. gada decembrim ir obligāti jānodrošina paziņojums 
par uzturvērtību. Likumdevēji ir apsprieduši „luksofora” sistēmas, lai aprakstītu uzturvielu 
saturu. Nebija balsu vairākuma, lai tās iekļautu regulā. Galīgajā kompromisa redakcijā panāca 
vienošanos, ka paziņojums par uzturvērtību tiks nodrošināts konkrētā formātā. Taču regulā ir 
atļauti arī paziņojuma un uzturvērtības informācijas apraksta papildu formāti. Tādēļ uzņēmēji, 
kas iesaistīti pārtikas apritē, var brīvprātīgi izmantot — un dalībvalstu pārvaldes iestādes var 
ieteikt — tādas sistēmas kā „luksofora” modelis, ņemot vērā nosacījumu, ka tās atbilst 
kritēriju sarakstam, lai jo īpaši nodrošinātu to, ka uzlabotos patērētāja izpratne un netiktu 
ierobežota preču brīva aprite.

Tāpat regulā ir noteikts, ka Komisijai līdz 2017. gada 13. decembrim ir jāiesniedz ziņojums 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šādu paziņojumu un aprakstu papildu formātu 
izmantošanu, par to ietekmi uz iekšējo tirgu un par to, cik vēlama būtu turpmāka saskaņošana. 
Komisija šim ziņojumam var pievienot priekšlikumus grozīt attiecīgos Savienības 
noteikumus.

Attiecībā uz antibiotisku vielu atlikumiem dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz 
pesticīdu atlikumiem augu vai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos vai uz tiem ES tiesību 
aktos jau ir noteikts, ka pārtikas produkti, kas satur atlikumus, kuri pārsniedz maksimālo 
atlikumu robežvērtību, kas noteikta patērētāju drošumam, ir neatbilstīgi un izņemami no 
pārtikas aprites.

Nav prasības un nav plānu ieviest prasību marķējumā sniegt norādi par pesticīdu vai 
antibiotisku vielu izmantošanu pārtikas ražošanā. Taču pārtikas produkta marķējumā 
brīvprātīgi var norādīt to, ka šādas vielas netiek izmantotas, ja tas tā ir.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējas izvirzīto jautājumu par paziņojuma par uzturvērtību papildu 
formātiem likumdevēji jau ir apsvēruši, nesen pārskatot Savienības tiesību aktus par pārtikas 
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Lai gan tādi papildu formāti kā „luksofora” 
sistēma jaunajā regulā nav noteikti, tos var izmantot brīvprātīgi — ar nosacījumu, ka tie 
atbilst konkrētiem kritērijiem.

Attiecībā uz pesticīdu un antibiotisku vielu izmantošanu pārtikas apritē spēkā esošie ES 
tiesību akti nodrošina, ka pārtika ir droša. Uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, var arī 
informēt patērētājus par to, ka pesticīdi vai antibiotiskas vielas nav izmantotas, ja tas tā ir. 
Pašlaik nenotiek diskusijas par iespēju ieviest obligātu marķējumu, kas norādītu uz šādu vielu 
izmantošanu pārtikas ražošanas procesā.
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