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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

22.1.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0888/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais S. S., par 
izmaiņām iepakošanas noteikumos un standartdaudzumu ieviešanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka Vācijā un daudzās citās valstīs ir bijis ierasts pārdot 
dažādus izstrādājumus, piemēram, „chocola”, 100 vai 1000 gramu daudzumā. Taču atbilstīgi 
izmaiņām Eiropas Savienības noteikumos tagad līdzšinējo 100 gramu vietā ir iespējams 
pārdot 98 gramus izstrādājuma kopā ar iepakojumu, tādējādi vienkāršojot iespēju krāpt 
patērētājus, jo šādā veidā ir grūtāk aprēķināt vienas vienības cenu. Viņš uzskata, ka patērētāju 
interesēs ir atjaunot kādreizējos noteikumus, kuri darbojās pilnīgi nevainojami.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Pamatinformācija

Noteikumi attiecībā uz nominālajiem daudzumiem

Padomes 1980. gada 15. janvāra Direktīva 80/232/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz noteiktu fasētu produktu pieļaujamo nominālā daudzuma un 
nominālās ietilpības diapazonu, ar kuru noteica dažu fasētu pārtikas produktu fasējuma satura 
nominālo daudzumu diapazonu, ir atcelta ar Direktīvu 2007/45/EK1. Kakao un šokolādes 
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produkti nekad nav bijuši iekļauti Direktīvas 80/232/EK darbības jomā.

Noteikumi attiecībā uz kakao un šokolādes produktu marķēšanas standartiem
Padomes 1973. gada 24. jūlija Direktīvas 73/241/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā 
6. pantā ir noteikts, ka: „1. Šokolādi, tīru šokolādi, šokolādi ar lazdu riekstiem, piena 
šokolādi, piena šokolādi ar augstu piena saturu, piena šokolādi ar lazdu riekstiem, balto 
šokolādi un pildīto šokolādi batoniņu vai tāfelīšu veidā, kuru svars ir robežās no 85 g līdz 
500 g, tirgo fasētas tikai šādos daudzumos: pa 100 g, 125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 
400 g un 500 g.”

No 2003. gada 3. augusta Direktīva 73/241/EEK ir atcelta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/36/EK par kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti 
lietošanai pārtikā. Šajā direktīvā nav norādīts, ka šie produkti ir jātirgo noteiktās svara 
vienībās.

Noteikumi attiecībā uz vienas vienības cenas norādīšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot 
patērētājiem piedāvāto produktu cenas, paredz pienākumu visiem produktiem norādīt 
pārdošanas cenu un vienas vienības cenu. Tās mērķis ir uzlabot patērētāju informētību un 
atvieglot cenu salīdzināšanu. Šai informācijai ir jābūt nepārprotamai, skaidri salasāmai un 
viegli atpazīstamai.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu 

Direktīva 2000/36/EK aizstāja Direktīvu 73/241/EEK, lai vienkāršotu tās noteikumus un 
ņemtu vērā tikai svarīgās prasības, kurām jāatbilst produktiem, lai nodrošinātu šo produktu 
brīvu apriti iekšējā tirgū.

Tāpēc Direktīva 2000/36/EK tika izveidota tā, lai noteiktu definīcijas un kopīgus noteikumus 
attiecībā uz kakao un šokolādes produktu sastāvu, ražošanas specifikācijām, iepakojumu un 
dažiem marķēšanas noteikumiem. Šie jaunie noteikumi tika saskaņot ar vispārīgajiem 
Kopienas tiesību aktiem par pārtikas precēm, jo īpaši tiesību aktiem par marķēšanu, 
saldinātājiem un citām atļautām piedevām, aromatizētājiem, un analīzes metodēm.

Eiropas Padomes Direktīvā 80/232/EK noteikti zināmu fasētu produktu nominālā daudzuma 
un nominālās ietilpības diapazoni.

Šī direktīva, kur nav iekļauti īpaši EK noteikumi attiecībā uz šokolādi, ir atcelta ar 
Direktīvu 2007/45/EK1, ar kuru nosaka vienīgi vīna un alkoholisko dzērienu iepakojuma 
izmēra nominālos daudzumus, kam EK jau bija noteikti obligāti tilpumi.

Pārstrādājot noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, Komisija veica 
ietekmes novērtējumu, kas parādīja, ka par visizdevīgāko tika uzskatīts brīvi izvēlēts 
iepakojuma apjoms, jo tādējādi tiek nodrošināta pilnīga nozares konkurētspēja, un 
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patērētājiem tiek piedāvāta izvēles brīvība. Tādēļ Direktīvas 2007/45/EK 2. pantā paredzēta 
prasība dalībvalstīm atļaut visu nominālo daudzumu brīvu apriti.

Attiecībā uz to, ka patērētājam ir sarežģīti aprēķināt vienības cenu būtu noderīgi atgādināt, 
ka Eiropas Parlamenta Direktīvas 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem 
piedāvāto produktu cenas, 3. pantā ir noteikts, ka: „1. Pārdošanas vai vienības cenu norāda 
visiem 1. pantā minētajiem produktiem, … Vienības cena nav jānorāda, ja tā sakrīt ar 
pārdošanas cenu”.

Tās pašas direktīvas 2. pantā ir sniegta vienas vienības cenas definīcija: „… b) „vienības 
cena” ir galīgā cena par vienu produkta litru, vienu metru, vienu kvadrātmetru vai vienu 
kubikmetru vai vienu atšķirīgu daudzuma vienību, ko plaši un parasti izmanto attiecīgajā 
dalībvalstī attiecīgo produktu tirdzniecībā, ieskaitot PVN un visus citus nodokļus…”.

Turklāt šīs direktīvas 4. panta 1. punktā ir noteikts, ka „pārdošanas cenai un vienības cenai 
jābūt nepārprotamai, viegli nosakāmai un skaidri salasāmai”.
Tātad, izmantojot šīs obligātās norādes, patērētājs viegli var salīdzināt cenas.

Secinājumi

Lūgumrakstā pausto priekšlikumu atjaunot vecos noteikumus nevar atbalstīt, jo tas ir pretrunā 
Komisijas mērķim panākt labāku regulējumu, lai regulētu tikai tās daļas, kas ir nepieciešamas 
konkrēta mērķa sasniegšanai un ko nevar panākt ar citiem līdzekļiem.

Tiesību normas, kas paredz obligāti norādīt pārtikas produktu vienības cenu, aizsargā 
patērētājus pret krāpšanu.”


