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Temats: Lūgumraksts Nr. 1325/2010, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais Aaro 
Keskitalo, par pārtikas produktu nomenklatūru

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pārtikas produktu nomenklatūra dažkārt var būt 
maldinoša — kā, piemēram, „Riistakiusaus” gadījumā, kad rodas iespaids, ka produktā ietilpst 
medījuma gaļa. Taču sastāvdaļu saraksts liecina, ka produkts patiesībā satur daudz vairāk 
cūkgaļas nekā medījuma gaļas (tikai 2 % brieža gaļas). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
produkta nosaukumā būtu jānorāda, ka patiesībā produkts satur noteiktu (lielu) daudzumu 
cūkgaļas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka dažiem pārtikas produktiem tirgū ir dots nosaukums, kas 
neatspoguļo to faktisko sastāvu. It īpaši lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pārtikas produkta, 
ko pārdod ar nosaukumu „Riistakiusaus” (vārda daļa „riista” liek domāt, ka produkts ir 
izgatavots no medījuma gaļas) un kura sastāvā ir 83 % cūkgaļas, nosaukumā būtu jāiekļauj arī 
elements, kas uz to norāda.

Eiropas Savienībā ir spēkā noteikumi, kas reglamentē produkta pārdošanas nosaukumu. Tāpēc 
saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas 
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produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu1 5. panta 1. punktu, ja Savienības noteikumi 
nepastāv, pārtikas produkta pārdošanas nosaukums atbilst nosaukumam, ko paredz tās 
dalībvalsts piemērojamie tiesību akti, kur šo produktu pārdod. Ja dalībvalsts noteikumi 
nepastāv, nosaukums ir pārtikas produkta apraksts, kas ir pietiekami skaidri sastādīts, ļaujot 
pircējam izzināt tā īsto raksturu un atšķirt no pārējiem produktiem, ar kuriem to var sajaukt.

Novērtējumu attiecībā uz to, vai uzņēmēja izvēlētais apraksts atbilst iepriekš minētajiem 
kritērijiem, veic dalībvalstu kompetentās iestādes, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un 
ņemot vērā visu marķējumā sniegto informāciju. It īpaši iepriekš minētā direktīva, kuras 6. un 
7. pantā prasīts sastāvdaļas apzīmēt ar konkrētu nosaukumu un norādīt šo sastāvdaļu 
daudzumu attiecīgā pārtikas produkta nosaukumā vai kā citādi izcelt marķējumā, nodrošina 
a apriori atbilstīgu mehānismu, lai novērstu patērētāju maldināšanu attiecībā uz pārtikas 
produktu ražošanā izmantotajām sastāvdaļām.

Secinājums

Dalībvalstu pienākums ir novērtēt pārtikas produkta pārdošanas nosaukuma iespējamo 
maldinošo raksturu, ņemot vērā marķējumu kopumā un patērētāju izpratni par to. Tāpēc 
Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam sazināties ar Somijas pārtikas nekaitīguma iestādi 
„Evira”, lai norādītu uz iepriekš izklāstīto problēmu.
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