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Temats: Lūgumraksts Nr. 0544/2011, ko Eiropas Patērētāju apvienības SOS vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgie Roberto Raggi un Giuseppe Fusari, par 
patērētāju aizsardzību un cīņu pret pārtikas produktu viltošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā norādīts uz nopietnu problēmu saistībā ar viltotu pārtikas produktu importu ES 
un galvenokārt Ķīnā ražotu pārtikas produktu neatbilstību dalībvalstīs spēkā esošajiem 
noteikumiem sabiedrības veselības jomā.

Tāpēc viņš aicina Eiropas Komisiju daudz stingrāk cīnīties pret viltotu un cilvēku veselībai 
kaitīgu lauksaimniecības produktu importu, kā arī uzraudzīt Eiropas ostu pārvaldību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs nepiekrīt ES līmeņa tiesību aktiem attiecībā uz pārtikas apriti un 
uzskata, ka vajadzētu vairāk pūļu veltīt pilsoņu aizsardzībai pret viltotiem pārtikas 
produktiem. Šajā kontekstā viņš īpaši iebilst pret pārtikas produktu apjomu, kas tiek importēts 
Itālijā, un apšauba to, vai attiecīgās valsts kontroles iestādes ir sagatavotas darbam ar viņa 
saskatītajiem draudiem.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
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Komisija nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja uzskatam, ka lielākā daļa ES tiesību aktu šajā 
jomā nerisina svarīgākos jautājumus. Pārtikas aprites tiesību akti, kas izceļ vienoto tirgu šajā 
nozarē — aptverot vairāk par 10 % no mājsaimniecības patēriņa ES-27 valstīs —, veido 
būtisku daļu no ES tiesību aktu kopuma, ik dienas atbalstot miljoniem pilsoņu, kuri 
neapšaubāmi saņem visdažādākos un nekaitīgākos mazumtirdzniecības pārtikas produktus 
pasaulē.  Šis tiesību aktu kopums, protams, ir pakļauts pārskatīšanai. Komisija pašlaik strādā 
pie tā, lai samazinātu administratīvo slogu un veicinātu subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principus. Konkrētās darbības ir daļa no lietpratīga regulējuma programmas. No 2007. gada 
Komisija virza plaša apjoma darbības, lai noteiktu administratīvās izmaksas un samazinātu 
administratīvo slogu. Saskaņā ar aplēsēm administratīvās izmaksas līdz 2012. gadam būtu 
iespējams samazināt pat līdz 25 %. Tas radītu ievērojamu ietekmi uz ES ekonomiku un 
atbilstu 1,4 % no IKP līmeņa pieauguma.

17. ziņojums par „Tiesību aktu labāku izstrādi”1 sniedz pamatinformāciju par principiem un 
iepazīstina ar tādu svarīgāko gadījumu piemēriem, kuros ir izvirzītas bažas par subsidiaritāti.
Tas atklāj lielu viedokļu dažādību, ko pauduši atšķirīgi dalībnieki: Komisija, Eiropas 
Parlaments, Padome, Reģionu komiteja, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un valstu 
parlamenti. Komisija 2012. gada otrajā pusē ziņos par gūtajām sekmēm attiecībā uz lietpratīga 
regulējuma programmu.

Attiecībā uz specifisko jautājumu par pārtikas nekaitīgumu un varas iestāžu spēju to 
nodrošināt Komisija vēlētos Lūgumrakstu komitejai īpaši norādīt uz Regulas (EK) 
Nr. 178/20022 (parasti minēta kā „Vispārīgie pārtikas aprites tiesību akti”) 8. pantu, saskaņā 
ar kuru krāpnieciskas vai maldinošas prakses un pārtikas produktu viltošanas vai jebkuras 
citas prakses, kas var maldināt patērētāju, novēršana ir viens no ES pārtikas aprites tiesību 
aktu mērķiem. Turklāt maldinošu marķēšanas praksi skaidri aizliedz vispārīgie noteikumi par 
pārtikas marķēšanu. Direktīvas 2000/13/EK par pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu 
un reklāmu3 2. pants nosaka, ka marķējums un izmantojamās metodes nedrīkst būt tādas, kas 
maldina pircēju, konkrēti par pārtikas produkta raksturīgajām pazīmēm un jo īpaši inter alia
tā raksturu un identitāti. Tas attiecas arī uz pārtikas produktu noformēšanu un reklāmu.

Dalībvalstis ir atbildīgas par ES dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktu izpildi un, 
organizējot oficiālas kontroles, pārbauda, vai uzņēmumi ir izpildījuši to atbilstošās prasības 
visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos. Oficiālas kontroles ir jāveic regulāri, 
atbilstīgi riska pakāpei un pietiekami bieži, un ir jāveic piemēroti pasākumi, lai novērstu risku 
un nodrošinātu ES pārtikas aprites tiesību aktu izpildi saistībā gan ar vietējiem, gan 
importētiem produktiem. Attiecībā uz importu, par ko pauž bažas lūgumraksta iesniedzējs, 
viņam tiek ieteikts iepazīties ar Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 1/2010 par muitas 
procedūrām un Īpašo ziņojumu Nr. 14/2010 par gaļas importu. Tie sniegs ievērojamu 
daudzumu noderīgas informācijas šajā kontekstā.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:LV:PDF.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, OV L 31, 1.2.2002.
3 OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.
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Pārtikas produktu viltošana Eiropā kopumā ir krimināls pārkāpums, kas neietilpst tiešā ES 
tiesību aktu darbības jomā. Tomēr Komisija vēlētos vērst komitejas locekļu uzmanību uz 
neseno (2011. gada novembrī) OPSON1 operāciju, ko koordinēja Interpols un Eiropols, kā arī 
kontroles iestādes no 8 dalībvalstīm2, kā rezultātā tika konfiscēti desmitiem tonnu viltotu 
pārtikas produktu. Šie produkti parasti sniedz lielu peļņu pārtikas apgādes ķēdē (sieri, vīni, 
eļļa, šokolāde utt.) un ir piemēroti vismaz vidēja termiņa uzglabāšanai. Minētā operācija labi 
parāda attiecīgo varas iestāžu patieso rīcībspēju šāda veida problēmu risināšanā.

Attiecībā uz risku patērētājiem, ko rada kaitīgi vai piesārņoti pārtikas produkti, Komisija 
Lūgumrakstu komitejai vēlreiz vēlētos norādīt uz Ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un 
barības jomā3. Pēc Komisijas domām, šī sistēma produkcijas tirdzniecības kontrolēšanai 
gadījumā, kad ir konstatēts risks, darbojas labi. Informācijai — no 2011. gadā šīs sistēmas 
ietvaros saņemtajiem 55 brīdinājumiem lielākā daļa bija saistīti ar noraidīšanu uz robežas, kas 
ir viens no lūgumraksta iesniedzēja satraukuma cēloņiem.

Lūgumraksta iesniedzēja bažas par informācijas sniegšanu patērētājiem, protams, ir arī 
pastāvīgas Eiropas Parlamenta bažas, kā parādīts nesenajās debatēs, kas kulminācijas punktu 
sasniedza, panākot vienošanos otrajā lasījumā 2011. gada jūlijā (Renate Sommer ziņojums, EP 
atsauces Nr. A7-0109/2010). Papildu iniciatīvas par tirdzniecības standartiem un kvalitātes 
marķējumiem pašlaik tiek izskatītas likumdošanas procesa pirmajā lasījumā (Iratxe García 
Pérez ziņojumi, EP atsauces Nr.: C7-0423/2010 un C7-0422/2010), uz ko būtu lietderīgi vērst 
lūgumraksta iesniedzēja uzmanību.

Secinājums

Lai arī jebkuru pārtikas aprites sistēmu var turpmāk uzlabot, kā izklāstīts iepriekš, Komisija 
nepieņem uzskatu, ka tirdzniecība ar pārtikas precēm būtībā rada apdraudējumu patērētājiem 
Eiropā, un nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja viedoklim šajā ziņā.

                                               
1 „Ēdiens” sengrieķu valodā.
2 http://www.contrefacon-riposte.info .
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm .


