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Temats: Lūgumraksts Nr. 0743/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Jaime 
Sanfelix Palau, par iespējamiem trūkumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību 
aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un 
reklāmu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta 
Direktīvas 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu 
marķēšanu, noformēšanu un reklāmu darbības joma ir pārāk ierobežota, jo tā neparedz 
detalizētu regulējumu attiecībā uz to, kurā vietā uz produkta etiķetei ir jāatrodas, lai patērētājs 
to varētu viegli saskatīt. Atstājot šo jautājumu valstu tiesību aktu ziņā, informācija 
patērētājiem netiek sniegta nepārprotamā veidā, un tādējādi rodas iespēja, ka izplatītāji varētu 
šo situāciju ļaunprātīgi izmantot un ka varētu rasties neskaidrības par šādu produktu izcelsmi 
un to kvalitāti. Tādēļ viņš apgalvo, ka šī direktīva ir jāgroza patērētāju interesēs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nepastāv detalizēti ES noteikumi, kas paredzētu, kur 
jāatrodas vai jānovieto pārtikas produktu etiķete. Turklāt viņš uzskata, ka vispārējiem 
marķēšanas noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 2000/13/EK1, jāattiecas arī uz nefasētiem 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
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pārtikas produktiem. Ir novērots, ka, tā kā nepastāv šādas obligātas prasības, šīs kategorijas 
produktus viegli var sajaukt un tādējādi kļūdīties to izvēlē. Tas savukārt mazina šādu pārtikas 
produktu izsekojamības iespēju un maldina patērētājus. Šo iemeslu dēļ lūgumraksta 
iesniedzējs prasa atbilstoši grozīt pastāvošos marķēšanas noteikumus. 

Komisijas komentāri

Direktīvā 2000/13/EK ir noteikts vispārējs princips, ka ar pārtikas produktu marķēšanu, 
noformēšanu un reklāmu nedrīkst maldināt patērētājus. Šo principu piemēro gan fasētiem, gan 
nefasētiem pārtikas produktiem. Šajā direktīvā „marķēšana” ir definēta kā jebkurš teksts, 
norāde, preču zīme, tirdzniecības nosaukums, attēls vai simbols, kas ir saistībā ar pārtikas 
produktu un atrodas uz jebkura iesaiņojuma, dokumentā, uzrakstā, uz etiķetes, gredzena vai 
uzlīmes, un ir pievienots šādam pārtikas produktam vai attiecas uz to.

Pamatojoties uz subsidiaritāti un ņemot vērā, ka pastāv ļoti ierobežota nefasētu pārtikas 
produktu pārrobežu tirdzniecība, dalībvalstu ziņā ir izlemt, kādas marķējuma norādes 
jānodrošina uz nefasētiem pārtikas produktiem. Tāda pati pieeja ir saglabāta nesen pieņemtajā 
Regulā (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem1. 
Tomēr jaunajos tiesību aktos ir pieprasīts, ka katrā gadījumā, tostarp attiecībā uz nefasētiem 
pārtikas produktiem, patērētājiem tiek norādīta informācija par tādu vielu klātbūtni, kas varētu 
izraisīt alerģiskas reakcijas vai nepanesamību.

Turklāt jaunajā regulā ir paredzēts vispārēju principu un prasību kopums attiecībā uz godīgas 
informēšanas praksi, kā arī obligātās pārtikas produktu informācijas pieejamību, izvietojumu 
un noformējumu. Īpaši ir paredzēts, ka obligātajai informācijai jābūt viegli pieejamai un 
sniegtai skaidri redzamā vietā tādā veidā, lai tā būtu skaidri saskatāma, skaidri salasāma un, 
attiecīgos gadījumos, neizdzēšama. To nedrīkst nekādā veidā slēpt, nomaskēt, padarīt 
nesvarīgāku vai pārtraukt ar jebkādu citu rakstveida vai attēlu formā sniegtu informāciju vai 
jebkādiem citiem iestarpinājumiem.

Fasētiem pārtikas produktiem informācija jānorāda uz iepakojuma vai etiķetes. Šajā ziņā 
„etiķete” ir visu veidu birkas, zīmoli, atšķirības zīmes, ilustratīvs vai cits aprakstošs materiāls, 
kas uzrakstīts, uzdrukāts, uzkrāsots ar šablonu, iezīmēts, iespiests vai uzspiests uz pārtikas 
iepakojuma vai taras vai ir tai piestiprināts. Attiecībā uz nefasētiem pārtikas produktiem valsts 
iestādes var lemt par veidiem, kā informāciju par alergēniem vai citas ziņas, ko var pieprasīt 
dalībvalstis, darīt pieejamas. Tomēr iepriekš minētie vispārējie principi un prasības, 
piemēram, viegla pieejamība un redzamība, ir jāievēro katrā gadījumā.

Visbeidzot, lai nodrošinātu pārtikas produktu informācijas prasību izpildi, regulā ir noteikta 
pārtikas apritē iesaistītu uzņēmēju atbildība atbilstoši to lomai pārtikas piegādes posmos. 
Tādējādi attiecībā uz nefasētiem pārtikas produktiem pārtikas apritē iesaistītajiem 
uzņēmējiem, tostarp mazumtirgotājiem, ir jānodrošina atbilstība ES un valstu noteikumiem 
par pārtikas produktu informācijas noformēšanu un pieejamību.

Secinājums
                                                                                                                                                  
attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu, OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.
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Ņemot vērā subsidiaritātes principu un faktu, ka pastāv ļoti ierobežota nefasētu pārtikas 
produktu pārrobežu tirdzniecība, dalībvalstu ziņā ir izlemt, vai un kāda informācija jāsniedz 
par šo produktu kategoriju (izņemot attiecībā uz alergēniem). Jaunajā Regulā par pārtikas 
produktu informāciju patērētājiem ir paredzēti papildu tiesiskie līdzekļi ar mērķi nodrošināt, 
ka patērētāji netiek maldināti attiecībā uz informāciju par nefasētiem pārtikas produktiem un 
attiecībā uz to identitāti.


