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Temats: Lūgumraksts Nr. 0846/2011, ko „Assoutenti” vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgie Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta un Sergio Maradei, par 
alkoholisko dzērienu pareizu marķēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv patērētāju asociāciju, norāda, ka alkoholisko dzērienu 
patērēšana var radīt nopietnas slimības un pārmērīga to lietošana — izraisīt atkarību. Tādēļ 
viņi aicina ieviest Eiropas tiesību aktu, kurā noteikta prasība, lai uz alkoholisko vielu etiķetēm 
būtu pienācīga informācija patērētājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz dažādu pētījumu rezultātiem saistībā ar alkoholisko 
dzērienu patēriņa negatīvo ietekmi uz veselību un jo īpaši ar faktu, ka alkohols neatkarīgi no 
tā lietošanas daudzuma rada risku saslimt ar konkrētu veidu vēzi. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzēji uzskata, ka ES tiesību aktos būtu jāiekļauj prasība par alkoholisko dzērienu 
marķēšanu, lai precīzā un skaidrā veidā brīdinātu patērētājus.

Lūgumraksta iesniedzēji turklāt izsaka nožēlu, ka alkoholiskajiem dzērieniem nav pieņemti 
konkrēti marķēšanas nosacījumi, kā noteikts Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 3. punktā. Vēl 
lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka šī tiesiskā nepilnība nav novērsta ar Komisijas 
priekšlikumu regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.
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Komisijas apsvērumi

Patērētāju veselības aizsardzība Komisijai ir viens no primārajiem jautājumiem. Svarīgi ir arī 
sniegt patērētājiem informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu apzinātu pārtikas izvēli.

Direktīvā 2000/13/EK1 ir paredzēti horizontālie noteikumi informācijai, kas jānorāda uz 
pārtikas, tostarp alkoholisko dzērienu, marķējuma. Tāpēc tiek prasīts, lai uz šādas pārtikas 
būtu norādīta direktīvas 3. pantā uzskaitītā konkrētā informācija. Vienīgais izņēmums saistībā 
ar noteiktiem alkoholiskajiem dzērieniem ir minēts 9. panta 5. punktā, saskaņā ar kuru 
derīguma termiņš nav jānorāda vīniem, liķiera vīniem, dzirkstošajiem vīniem, 
aromatizētajiem vīniem un līdzīgiem produktiem, kas iegūti no vīnogām, vīnogu misas un 
citiem augļiem, un dzērieniem, kas satur 10 % vai vairāk spirta pēc tilpuma.

Principā alkoholisko dzērienu marķējumā jānorāda arī to sastāvdaļas. Likumdevēja nolūks ir 
apstiprināts Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 3. punktā, kurā teikts, ka šim nolūkam tiks 
izstrādāti noteikumi. Tomēr, kā jau lūgumraksta iesniedzēji minēja, šādu noteikumu trūkuma 
dēļ šo principu faktiski nav iespējams piemērot. Tomēr jāuzsver, ka Komisija ir trīs reizes 
(1982. gadā, 1991. gadā un 1997. gadā) izteikusi Padomei priekšlikumu izstrādāt alkoholisko 
dzērienu sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. Diemžēl līdz šim nav bijis iespējams panākt 
vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi.

Jāuzsver, ka jebkurā gadījumā alkoholisko dzērienu sastāvdaļas jāmarķē, ja tās ir uzskaitītas 
Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumā (alergēni).

Attiecībā uz alkoholisko dzērienu sastāvdaļu uzskaitīšanu ar Komisijas priekšlikumu regulai 
par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem2 cita starpā ir mēģināts uzlabot un 
precizēt pašreiz neskaidro juridisko stāvokli. Lai ievērotu patērētāju vajadzību pēc 
informācijas, priekšlikumā tika ierosināts, ka uz jauktajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko 
bieži dēvē par „kokteiļiem”, jābūt norādītām sastāvdaļām. Ņemot vērā vīna, stipro 
alkoholisko dzērienu un alus īpatnības un lai nodrošinātu šajā nozarē konsekventu pieeju un 
saskaņotību, bija paredzēts, ka Komisija ziņos par pašreizējo situāciju Savienības noteikumu 
jomā attiecībā uz šādu produktu sastāvdaļu sarakstu un uzturvielu marķēšanu un par 
iespējamiem pasākumiem, kas būtu jāveic.

Padomes un Eiropas Parlamenta diskusijās par ierosināto tekstu Komisijas politika netika 
atbalstīta. Tādējādi Eiropas Parlaments pieprasīja neattiecināt uz alkoholiskajiem dzērieniem 
prasību par sastāvdaļu un uzturvērtību informācijas marķēšanu. Padome savukārt aicināja 
noteikt atbrīvojumu vīnam, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, alum un līdzīgiem 
konkurējošiem produktiem un sniegt ziņojumu par šo produktu marķējumu 5 gadu laikā. 
Saistībā ar to panāktais galīgais kompromiss bija marķējuma atbrīvojuma saglabāšana visiem 
alkoholiskajiem dzērieniem. Turklāt likumdevējs uzdeva Komisijai 3 gadu laikā sagatavot 
ziņojumu par tādu produktu marķēšanas prasību piemērošanu, kas saistītas ar sastāvdaļu 
sarakstu, un par to, vai turpmāk uz alkoholiskajiem dzērieniem būtu jānorāda uzturvērtības 
                                               
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., 29. lpp.
2 COM(2008) 40 galīgā redakcija.
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informācija un īpaši to enerģētiskā vērtība.

Saistībā ar ES pašreizējā tiesiskā regulējuma pārskatīšanu par pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem jautājums par brīdinājuma norādēm uz alkoholiskajiem dzērieniem 
netika skarts. Minēto apstākļu dēļ, kā arī ņemot vērā ar alkoholu saistītos riska veidus, kas 
norādīti brīvprātīgās marķēšanas sistēmās, nesen pieņemtajā Regulā (ES) Nr. 1169/20111 nav 
paredzētas prasības šajā jautājumā. Tomēr dalībvalstīm ir iespēja ar valstu noteikumiem 
ieviest šādus brīdinājums, cita starpā pamatojoties uz sabiedrības veselību. To savietojamību 
ar Savienības tiesību aktiem katram atsevišķam gadījumam izvērtēs Komisija. Turklāt 
Regulā (ES) Nr. 1169/2011 Komisija tiek aicināta, sniedzot ziņojumu par alkoholisko 
dzērienu marķējumu, apsvērt turpmākas konkrētas prasības saistībā ar alkoholiskajiem 
dzērieniem. Sakarā ar to Komisija tiek mudināta ņemt vērā sabiedrības bažas par alkohola 
radīto kaitējumu, jo īpaši jauniem un neaizsargātiem patērētājiem.

Visbeidzot, būtu arī jāpiemin, ka ES stratēģijā dalībvalstu atbalstam alkohola radītā kaitējuma 
samazināšanā kā viena no galvenajām prioritārajām tēmām noteikta informēšana, izglītošana 
un informētības palielināšana par kaitīga un bīstama alkohola patēriņa ietekmi. Komisija 
aicina alkohola ražotājus brīvprātīgi izvietot norādes uz alkoholiskajiem dzērieniem, lai 
informētu patērētājus par veselības risku. Tādējādi daži ražotāji brīvprātīgi izmanto Francijā 
obligāto brīdinājuma formātu par riskiem, kas saistīti ar grūtniecību. Šāda prakse veicina 
noteiktu vēstījuma konsekvenci un vienotību visās dzērienu kategorijās un visās dalībvalstīs.

Secinājums

Saskaņā ar nesen pieņemtajiem tiesību aktiem pārtikas marķēšanas jomā Komisija veiks 
turpmāku analīzi par alkoholisko dzērienu informācijas prasībām. Tādējādi pēc konsultēšanās 
ar ieinteresētajām personām un dalībvalstīm Komisija līdz 2014. gada 13. decembrim 
sagatavos ziņojumu, kuru vajadzības gadījumā papildinās tiesiskie pasākumi, lai ieviestu 
konkrētas šo produktu marķēšanas prasības. Šajā sakarā tiks izvērtēti visi pieejamie pētījumi 
un informācija, tostarp lūgumraksta iesniedzēju minētā informācija.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem, OV L 304, 22.11.2011.


