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Temats: Lūgumraksts Nr. 1161/2012, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Hans-
Thomas Wacks, par informāciju attiecībā uz pārtikas produktu izcelsmi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka lielveikalos vajadzīgas norādes par pārtikas produktu 
izcelsmi. Uz etiķetēm bieži redzami uzraksti „mūsu pašu marka” vai „ražots Spar/Billa” u. c., 
tomēr netiek minēta ražotāja(-ju) identitāte. Tādēļ viņš vēlas, lai tiktu pieņemti Eiropas tiesību 
akti šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu1 ir norādīti saskaņoti 
noteikumi par galapatērētājam piegādājamo pārtikas produktu marķēšanu. Tajā noteikts, ka uz 
fasētu pārtikas produktu marķējuma cita starpā jānorāda Savienībā reģistrēta ražotāja, fasētāja 
vai pārdevēja vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese2. Šā noteikuma galvenais mērķis ir 
ļaut patērētājiem viegli identificēt kontaktpunktu, kurā vērsties ar pozitīvām vai negatīvām 
piezīmēm par nopirkto pārtikas produktu3. Tādējādi šis pienākums ir izpildīts, ja uz pārtikas 

                                               
1 OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.
2 Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta 7. apakšpunkts.
3 1997. gada lieta C-83/96 Dega, Recueil, I-5001. lpp., 17. un 18. punkts; 2006. gada lieta C-315/05 Lidl Italia 
Srl pret Comune di Arcole, Krājums, I-11181. lpp., 46. punkts.
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produkta etiķetes vai iepakojuma ir redzams vismaz viena noteikumā minētā uzņēmēja, t. i., 
Savienībā reģistrēta ražotāja, fasētāja vai pārdevēja, vārds vai uzņēmuma nosaukums un 
adrese. Tāpēc privāto preču zīmju pārtikas produkti atbilst šai Direktīvas 2000/13/EK 
prasībai, jo ir de facto minēts etiķetes īpašnieka vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

Direktīva 2000/13/EK nesen tika pārskatīta. Sākot no 2014. gada 13. decembra 
Direktīvu 2000/13/EK atcels un aizstās Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem1. Sarunās, kuru 
rezultātā tika pieņemta Regula (ES) Nr. 1169/2011, tika apspriesta iespēja iekļaut prasību 
pārtikas produktu marķējumos sistemātiski norādīt pārtikas produktu ražotāja vārdu un adresi.
Tomēr likumdevēji nolēma nevis šādu prasību padarīt obligātu, bet gan skaidri saistīt pārtikas 
apritē iesaistītā uzņēmēja nosaukumu, kas norādīts uz pārtikas produktu etiķetes vai 
iepakojuma, ar atbildību par saistīto Savienības prasību ievērošanu.

Patiešām, minētās regulas 9. panta 1. punkta h) apakšpunktā prasīts fasētu pārtikas produktu 
marķējumā minēt par pārtikas produktu informāciju atbildīgā pārtikas apritē iesaistītā 
uzņēmēja vārdu vai uzņēmuma nosaukumu un adresi. Saskaņā ar šīs regulas 8. panta 
1. punktu par pārtikas produktu informāciju atbildīgais pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs ir 
tas uzņēmējs, ar kura vārdu vai uzņēmuma nosaukumu šo pārtikas produktu tirgo, vai, ja 
minētais uzņēmējs neveic uzņēmējdarbību Savienībā, importētājs Savienības tirgū.

Attiecībā uz privāto preču zīmju pārtikas produktiem par pārtikas produktu informāciju 
atbildīgais pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs ir attiecīgās etiķetes īpašnieks. Tādējādi pēc 
Regulas (ES) Nr. 1169/2011 piemērošanas sākšanas uz pārtikas produktu iepakojuma būs 
jāmin tikai etiķetes īpašnieka vārds vai uzņēmuma vārds un adrese.

Visbeidzot, saskaņā ar Padomes Direktīvu 85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem2 par 
privāto preču zīmju pārtikas produktu trūkumu izraisīto kaitējumu ir atbildīgs etiķetes 
īpašnieks.

Secinājums
Lūgumraksta iesniedzēja ierosināto jautājumu likumdevēji jau nesen apsvēra, pārskatot 
Savienības tiesību aktus par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Tika 
nolemts nevis prasīt obligāti norādīt pārtikas produktu ražotāja vārdu un adresi, bet gan 
nodrošināt, ka uz etiķetes vienmēr tiek identificēts par pārtikas produktu un uz tā norādīto 
pārtikas produkta informāciju atbildīgais pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs. Attiecībā uz 
privāto preču zīmju pārtikas produktiem etiķetes īpašnieks ir atbildīgs gan par pārtikas 
produktu informāciju, gan par visiem privātās preču zīmes pārtikas produktu trūkumiem.

                                               
1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.
2 OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.


