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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka pārtikas produkta marķējumā obligāti ir jānorāda, vai 
produkta (vai atsevišķu sastāvdaļu) gatavošanas procesā ir izmantotas dzīvnieku izcelsmes 
vielas, un, ja tās ir izmantotas, tad ir jānorāda, kuras dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas ir 
izmantotas. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka daudzi veģetārieši un vegāni neēd nekādus 
dzīvnieku izcelsmes produktus. Tāpēc šiem cilvēkiem ir svarīgi zināt, vai pārtikas produktos 
ir dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas vai tādas sastāvdaļas, kuru gatavošanā izmantotas 
dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Šiem cilvēkiem ir svarīgi zināt, piemēram, to, vai augļu sulā 
vai alū ir dzīvnieku izcelsmes želatīns. Pašlaik uz pārtikas produktu iepakojuma tas nav 
norādīts. Daudzi veģetārieši un vegāni, kā arī noteiktu reliģiju piekritēji, neizmanto atsevišķus 
produktus, jo nav skaidri zināms, vai tajos ir dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas vai sastāvdaļas, 
kuru gatavošanā izmantotas dzīvnieku izcelsmes atliekvielas. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka patērētājiem ir tiesības zināt ne tikai pārtikas produkta sastāvdaļas, bet arī to, kā 
pārtikas produkts ir pagatavots un kādas sastāvdaļas ir izmantotas tā pagatavošanai. Patērētāji 
var izdarīt apzinātu izvēli tikai tad, ja minētā informācija ir zināma.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
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attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu ir paredzēti saskaņoti 
noteikumi, tajos ir noteikta to pārtikas produktu marķēšana, kurus kā tādus paredzēts piegādāt 
galapatērētājam,1 un ka pārtikas produktu marķējumā jānorāda sastāvdaļu saraksts. Šajā 
direktīvā nav īpašu noteikumu par informāciju saistībā ar pārtikas produktu piemērotību
vegānu un veģetāriešu, kā arī noteiktu reliģiju piekritēju uzturam. Šādu informāciju tomēr var 
iesniegt brīvprātīgi ar nosacījumu, ka tā nemaldinās patērētāju.

Šī direktīva nesen tika pārskatīta. Sākot no 2014. gada 13. Decembra, Direktīvu 2000/13/EK 
atcels un aizstās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas 
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem2.

Jaunā regula neparedz obligātu marķēšanu saistībā ar pārtikas produktu atbilstību veģetāriešu 
un vegānu, kā arī noteiktu reliģiju piekritēju uzturam, bet prasa, lai Komisija pieņem 
īstenošanas aktu par brīvprātīgas informācijas sniegšanu attiecībā uz pārtikas piemērotību 
veģetāriešu un vegānu uzturam. Šā īstenošanas akta mērķis būtu precizēt prasības attiecībā uz 
pārtikas produktiem, lai tie būtu piemēroti veģetāriešu un vegānu uzturam.

Regula neparedz termiņu augstāk minētajam īstenošanas aktam. Regula nosaka Komisijai 
citus izpildīšanas pienākumus, kuriem ir noteikts strikts termiņš. Līdz ar to Komisija risinās 
šos jautājumus kā prioritāti.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja ierosināto jautājumu izskatīja diskusiju laikā, kuru rezultātā tika 
pieņemta Regula (ES) Nr. 1169/2011. Lai gan likumdevēji nenosaka obligāto marķēšanu 
saistībā ar pārtikas produktu atbilstību veģetāriešu un vegānu, kā arī noteiktu reliģiju 
piekritēju uzturam, tie prasa, lai Komisija pieņem īstenošanas aktu par brīvprātīgu 
informācijas sniegšanu saistībā ar pārtikas produktu piemērotību veģetāriešu un vegānu 
uzturam.
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