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Temats: Lūgumraksts Nr. 0725/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco Noto, 
par zivju konservu etiķetēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka uz zivju konservu etiķetēm ir norādīta tikai vieta, kur 
zivis ir pārstrādātas, bet ne vieta, kur tās ir nozvejotas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī 
informācija ir būtiska, lai patērētāji varētu izdarīt informētu izvēli, ja, piemēram, viņi nevēlas 
lietot uzturā zivis no tādiem ūdeņiem, kuros ir pārmērīga nozveja vai kas ir ļoti piesārņoti.
Tādēļ viņš lūdz iekļaut šādu informāciju uz etiķetēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. oktobrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Komisijas Regulā Nr. 2065/2001 (kurā noteikti sīki izstrādāti Padomes Regulas Nr. 104/2000 
piemērošanas noteikumi) pienākums norādīt zonu, kurā zivis tika nozvejotas, attiecas tikai uz 
produktiem, kas ir uzskaitīti kombinētās muitas tarifu un statistikas nomenklatūras 3. nodaļā.

Šis noteikums neattiecas uz sagatavotiem produktiem, proti, tādiem, kas ir minēti kombinētās 
muitas tarifu un statistikas nomenklatūras 16. nodaļā. Līdz ar to jāsecina, ka uz lielāko daļu 
konservēto izstrādājumu attiecas tikai Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13 noteiktā 
vispārējā norādīšanas uz etiķetēm prasība.

Tomēr Padomes Regulā Nr. 2136/89, ko grozīja ar Komisijas Regulu Nr. 1181/2003 un 
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Nr. 1345/2008 (tirdzniecības apraksti konservētām sardīnēm un sardīņveida produktiem), un 
Padomes regulā Nr. 1536/92 (tirdzniecības apraksti konservētām tunzivīm vai pelādēm) ir 
iekļautas īpašas noradīšanas prasības uz konservētu produktu iepakojuma etiķetēm.

Konservētu sardīņu un sardīņveida produktu gadījumā Komisijas Regulā 1345/2008 ir 
paredzēts, ka ģeogrāfiskā zona, kurā sardīnes tika nozvejotas, ir jāizmanto uz etiķetes kā īpaši 
šos produktus apzīmējošs termins.

Secinājumi
Tirgus politikas reformas sakarībā tiks izskatīti iespējamie veidi, kā uzlabot patērētājiem 
sniegto informāciju par ģeogrāfiskajām zonām, kurās zvejniecības produkti tiek nozvejoti.
Komisijas priekšlikums par šo reformu, paredzams, tiks izstrādāts 2011. gada pirmajā pusē.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisija 2011. gada jūlijā pieņēma priekšlikumu par zvejas un akvakultūras produktu tirgus 
kopīgo organizāciju (COM(2011)0416)1.

Komisija 42. pantā ir paredzējusi normas par obligāto patērētājiem sniedzamo informāciju, 
kas ir jāmin arī uz konserviem. Ar šo priekšlikumu attiecībā uz ES pārdotiem konservētiem un 
pārstrādātiem produktiem tiek noteikts pienākums turpmāk norādīt komercapzīmējumu, zonu, 
kurā attiecīgais produkts tika nozvejots, vai valsti, kurā tas tika izaudzēts, un ražošanas 
metodi (it īpaši attiecībā uz to vai attiecīgais produkts tika „nozvejots” vai „izaudzēts”).

Komisijas priekšlikumu patlaban apspriež ar Eiropas Parlamentu un Padomi. Tā izskatīšana 
pirmajā lasījumā, paredzams, tiks pabeigta 2012. gada septembrī.


