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Temats: Lūgumraksts Nr. 0033/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Klaus Landahl, par pārtikas produktu izcelsmi.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai ieviestu tiesību aktu noteikumus attiecībā uz pārtikas 
produktu izcelsmes norādi, un pauž bažas par to, ka uz pārtikas produktu iepakojumiem bieži 
vien nav norādes par produktu sastāvdaļu izcelsmi. Piemēram, trūkst informācijas par to augļu 
izcelsmi, kuri izmantoti konserviem, un/vai par vietu, kur šie konservi ražoti. Bieži vien tiek 
norādīts tikai vairumtirgotāja nosaukums un adrese, neņemot vērā to, ka patērētāju varētu 
interesēt arī norāde par produkta izcelsmi. Turklāt viņš iebilst pret to, ka brīdinājumi uz 
iepakojuma bieži nav norādīti tās valsts valodā (lūgumraksta iesniedzēja gadījumā — vācu 
valodā), kurā šo produktu pārdod vai patērē.  

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 21. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Komisija uzskata, ka izcelsmes marķējums galvenokārt ir patērētāju informēšanas līdzeklis, jo 
īpaši informējot par produkta īpašībām, kā arī dažos gadījumos par iespējamiem atšķirīgiem 
pārtikas produktu kvalitātes līmeņiem.  Izcelsmes marķējums nav līdzeklis, lai nodrošinātu 
pārtikas nekaitīgumu, jo visai pārtikai un dzīvnieku barībai, kuru laiž tirgū Eiropas Savienībā, 
jābūt drošai — neatkarīgi no vietas, no kurienes tā nāk.

Saskaņā ar pašreizējiem Kopienas tiesību aktiem produktu izcelsmes vai ražošanas vietas 
marķējums ir vajadzīgs:
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 gadījumos, ja patērētāji varētu tikt maldināti par pārtikas produktu patieso izcelsmi vai 
izcelšanās vietu (Direktīva 2000/13/EK)1, un

 tādu īpašu noteikumu piemērošanā kā attiecībā uz vīnu, olīveļļu, augļiem un dārzeņiem, 
medu, liellopu un teļa gaļu, olām, ievesto putnu gaļu, kā arī zivīm.

Turklāt papildu informāciju par pārtikas izcelsmi vai izcelšanās vietu var sniegt brīvprātīgi. Ja 
izcelsmi norāda brīvprātīgi, ir svarīgi nodrošināt šādu norāžu atbilstību konkrētiem 
noteikumiem, lai novērstu jebkādu iespējamo neskaidrību par pārtikas produkta patieso 
izcelsmi vai izcelšanās vietu un lai novērstu patērētāju maldināšanu.

Komisija vēlas uzlabot pārtikas produktu marķēšanu, lai patērētājus labāk informētu par 
pārtikas produktu īpašībām un kvalitātes līmeņiem, tostarp par produktu uzturvielu saturu.

Izcelsmes marķējuma jautājums jo īpaši tiek risināts saistībā ar Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 
patērētājiem2, lai pārtikas produktu marķējumus padarītu skaidrākus un atbilstīgākus ES 
patērētāju vajadzībām. Jaunā priekšlikuma apspriešanas gaitā netika saņemts pietiekams 
atbalsts obligātai izcelsmes marķējuma ieviešanai visiem pārtikas produktiem visā ES 
teritorijā. Tas liecina, ka patērētāju prasība pēc informācijas par izcelsmes valsti atšķiras 
dažādās dalībvalstīs un atšķirīgiem pārtikas produktiem, un norāda, ka pastāv diferencēta 
pieeja attiecībā uz pārtikas produkta veidu. Tādēļ priekšlikumā saglabāts vispārējais princips 
par brīvprātīgu izcelsmes marķējumu, izņemot gadījumus, ja marķējuma trūkums varētu 
maldināt patērētāju, un tos, par kuriem ir paredzēti skaidri noteikumi.

Saskaņā ar ierosinātajiem noteikumiem pārstrādāti pārtikas produkti (piemēram, augļu 
ievārījumi, kā minēts lūgumrakstā) varētu būt marķēti, norādot dalībvalsti, no kuras tie 
nākuši, ja vien pēdējās būtiskās izmaiņas vai pārstrādes darbības notikušas konkrētajā 
dalībvalstī. Šī pieeja ir atbilstīga Kopienu Muitas kodeksam. Izcelsmes valsts vai galveno 
sastāvdaļu izcelšanās vietas norāde tomēr būtu jāprasa, ja šīs sastāvdaļas nāk no citas vietas 
nekā no tās, kur produkts ir pabeigts (piemēram, ievārījuma gadījumā — ja pārstrādes vietu 
norāda brīvprātīgi, jānorāda vieta, kur augļi ir ievākti, ja šī nav tā vieta, kur tie pārstrādāti 
ievārījumā). 

Risinot īpašo jautājumu par lauksaimniecības produktu ražošanas vietas marķējumu, Komisija 
š. g. 28. maijā pieņēma paziņojumu par lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku3 nolūkā 
uzlabot informēšanu par lauksaimniecības produkta ražošanas pazīmēm, tostarp par ražošanas 
metodēm un audzēšanas vietu. Paziņojums pamatojas uz Komisijas Zaļo grāmatu par 
lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku4, un kuras izstrādē par šiem jautājumiem 
2008. gada beigās apspriedās ar visām ieinteresētajām personām, kā arī uz secinājumiem, 
kurus pieņēma Prāgā 2009. gada 12.–13. martā Čehijas prezidentūras augsta līmeņa 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu, OV L 109, 6.5.2000. 
2 COM(2008)40 galīgā redakcija.
3  COM(2009)234, 28.5.2009.
4 Zaļā grāmata par lauksaimniecības produktu kvalitāti —  produktu standarti, lauksaimniecībai noteiktās 
prasības un kvalitātes shēmas (COM(2008)641 galīgā redakcija).
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konferencē par lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku. Atsauksmes par Zaļo grāmatu 
parāda, ka, lai gan patērētāju un lauksaimnieku pārstāvji pauda lielu atbalstu produktu 
ražošanas vietu marķēšanai, pārstrādes nozares un mazumtirgotāji izteica bažas par izmaksām 
un par iespējamu neskaidrību saistībā ar tādu pārstrādātu produktu marķējumu, kuriem 
izmantojamie izejmateriāli nāk no dažādiem avotiem. Paziņojumā Komisija apstiprina, ka tā 
turpmāk apsvērs ražošanas vietas marķējuma izmantošanu saistībā ar lauksaimniecības 
produktu tirdzniecības standartiem, ņemot vērā dažu nozaru specifiku, jo īpaši attiecībā uz 
pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.


