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Temats: Lūgumraksts Nr. 0511/2008, ko „Pastificio Attilio Mastromauro” vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Marina Mastromauro, par makaronu izstrādājumu 
ražošanas priekšnosacījumiem un noteikumiem Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir uzskaitījusi visus Itālijas un Eiropas Savienības noteikumus, kas 
attiecas uz cilvēku patēriņam paredzētiem makaronu izstrādājumiem. Pamatojoties uz 
praktiskiem piemēriem, viņa skaidro, ka attiecībā uz gandrīz identiskiem izstrādājumiem 
spēkā ir atšķirīgi noteikumi. Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz labākas likumdošanas jomā 
pieņemto iniciatīvu un lūdz uzlabot noteikumu kvalitāti, kā arī lūdz šos noteikumus vienkāršot 
un samazināt to apjomu. Lūgumraksta iesniedzēja tālāk sūdzas par pieaugušajām makaronu 
izstrādājumu izejvielu (miltu) cenām un apgalvo, ka atsevišķas lielveikalu ķēdes pārdod 
makaronu izstrādājumus zem pašizmaksas. Viņai ir aizdomas, ka šīs ķēdes pārkāpj 
konkurences noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja vēlas saņemt skaidrojumus par to, kā interpretējami Itālijas tiesību 
akti par miltu un makaronu izstrādājumu ražošanu un realizāciju (2001. gada 9. februāra 
Prezidenta dekrēts Nr. 187 attiecībā uz regulu, ar ko groza noteikumus par cilvēku uzturam 
paredzēto miltu un makaronu izstrādājumu ražošanu). Sūdzības pamatā ir jēdziens „makaronu 
izstrādājumi, kas nav ražoti saskaņā ar šajā regulā noteiktajām prasībām” (sk. Itālijas dekrēta 
12. pantu) un šī jēdziena mijiedarbība ar ES tiesību aktiem par vitamīnu un minerālvielu, un 
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dažu citu vielu piedevām pārtikai1, un par īpašas diētas pārtikas produktiem2.

Ir svarīgi atcerēties, ka nav izstrādāti īpaši Kopienas noteikumi attiecībā uz miltu un 
makaronu izstrādājumu ražošanu un realizāciju. Līdz ar to Itālijai, tāpat kā citām dalībvalstīm, 
ir tiesības uzturēt spēkā vai ieviest šo jautājumu reglamentējošus tiesību aktus, ja tie ir 
saskaņā ar EK līgumu un pašreizējiem Kopienas tiesību aktiem, piemēram, noteikumiem 
attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, vitamīnu un minerālvielu piedevām, īpašas diētas 
pārtikas produktiem u. c.

Saskaņā ar prasībām ikvienai regulai, kas ir saistoša dalībvalstīm un kas nosaka tehniskās 
specifikācijas, izņemot gadījumus, kad tā transponē Eiropas tiesību aktus, 
Direktīvas 98/34/EK projekta izstrādes stadijā par minēto Itālijas tiesisko regulējumu tika 
informēta Komisija un pārējās dalībvalstis. Komisija neiebilda pret tā pieņemšanu, tā kā šis 
regulējums atbilst EK līgumam un Kopienas tiesību aktiem. 

Ir svarīgi atzīmēt, ka dalībvalsts tiesību aktu interpretācija vai to likumības vērtējums nav 
Komisijas kompetencē; tā var iejaukties tikai tad, ja ir pamats bažām par šo tiesību aktu 
atbilstību EK tiesību aktiem. 

Attiecībā uz mijiedarbību starp Itālijas tiesību aktiem par makaronu izstrādājumiem un 
Eiropas tiesību aktiem par pārtikas produktu bagātināšanu, Regula Nr. 1925/2006 saskaņo 
dalībvalstu tiesību aktos, normatīvos vai administratīvos aktos paredzētos noteikumus saistībā 
ar vitamīnu un minerālvielu piedevām pārtikas produktiem, tostarp makaronu izstrādājumiem. 
Proti, tajā izveidots vitamīnu un minerālvielu saskaņots uzskaitījums. Ir atļauts izmantot tikai 
šajā sarakstā minētās vielas, tostarp arī folijskābi. Turklāt dalībvalstīm ir iespēja ieviest 
paziņošanas procedūru, lai veicinātu to produktu efektīvu pārraudzību, kurus tirgo šo valstu 
teritorijā. Paziņojumam par produktu jānotiek vienlaikus ar šī produkta laišanu tirgū un 
jāparedz arī šī produkta marķējuma paraugs.

Dalībvalstis nedrīkst ierobežot vai aizliegt tādu pārtikas produktu tirdzniecība, kuri atbilst šai 
regulai un Kopienas tiesību aktiem, kas pieņemti šīs regulas īstenošanai, piemērojot 
nesaskaņotus valstu noteikumus attiecībā uz vitamīnu un minerālvielu piedevām pārtikas 
produktiem.

Attiecībā uz jautājumu, vai makaronu izstrādājumus, kas ir bagātināti ar vitamīniem vai 
minerālvielām, var vai nevar uzskatīt par īpašas diētas pārtikas produktiem (diētisko pārtiku), 
ir jāpiebilst, ka tikai to pārtiku, kas apmierina īpašas noteiktas iedzīvotāju grupas vajadzības 
un ir skaidri atšķirama no parastās pārtikas, var tirgot kā diētisko pārtiku.

Visbeidzot lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu vērst lielāku uzmanību uz 
Eiropas iniciatīvām par tiesību aktu labāku izstrādi un labāku regulējumu tā, lai tās labvēlīgi 
ietekmētu Itālijas tiesību aktus, padarot tos kvalitatīvākus un vienkāršotākus.

Eiropas Komisija uzsāka jaunu normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju, kurā izstrādāta 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1925/2006 (OV L 404, 
30.12.2006., 26. lpp.).
2 Padomes 1989. gada 3. maija Direktīva 89/398/EEK (OV L 187, 30.6.1989., 27. lpp.)
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metodika Kopienas aquis modernizēšanai. Proti, attiecībā uz tiesību aktiem par pārtiku 
Komisija inter alia pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem1. Šis priekšlikums modernizē, 
vienkāršo un precizē pašreizējo pārtikas produktu marķēšanas sistēmu, pārstrādājot dažādus 
horizontālās marķēšanas noteikumus (noteikumi par uzturvērtības marķēšanu ir pārstrādāti 
kopā ar pārtikas produktu marķēšanas noteikumiem). Regulas kā juridiska instrumenta 
izmantošana atbalsta vienkāršošanas mērķi, jo tas nodrošina, ka visi dalībnieki vienlaicīgi 
ievēro vienus un tos pašus noteikumus. 

Direktīva 2000/13/EK kopā ar Direktīvu 90/496/EEK par pārtikas produktu uzturvielu
marķējumu apvienošana, izveidojot vienu instrumentu, vienkāršo tiesisko regulējumu. Turklāt 
šis priekšlikums vienkāršo Direktīvas 2000/13/EK tiesiskā regulējuma struktūru, pārstrādājot 
un aizvietojot noteikumus, kas jau ieviesti pašreizējos horizontālajos pārtikas produktu 
marķēšanas tiesību aktos. Risinot noteiktus īpašus politikas jautājumus, šis priekšlikums būs 
nozīmīgs ieguldījums vieglāk izpildāmu atbilstības prasību un lielākas skaidrības radīšanā 
visām ieinteresētajām personām.

Priekšlikums ir iekļauts Komisijas darba programmā acquis communautaire atjaunināšanai un 
vienkāršošanai, kā arī tās Darba un likumdošanas programmā ar atsauci 2006/SANCO/0012.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja min pārtikas piegādes ķēdes iespējamos darbības traucējumus, 
Komisija vēlas atgādināt, ka tā ir paudusi bažas par neseno pārtikas produktu 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu pieaugumu savā paziņojumā „Pārtikas cenu 
paaugstināšanās problēmas risināšana — norādījumi par ES rīcību”, kas tika pieņemts 
2008. gada maijā3. Komisija ierosina vairākas iniciatīvas paaugstināto pārtikas cenu ietekmes 
mazināšanai Eiropas Savienībā, kas ietver darba grupas izveidošanu, lai pārbaudītu pārtikas 
piegādes ķēdes darbību, tostarp pārtikas mazumtirdzniecības un izplatīšanas nozaru 
koncentrāciju un tirgus segmentāciju Eiropas Savienībā. Pārtikas darba grupa sekmīgi 
sagatavoja pirmo ziņojumu par šo situāciju un tas tika iekļauts 2008. gada decembrī 
pieņemtajā otrajā paziņojumā „Pārtikas cenas Eiropā”4. Šis jaunākais paziņojums ir ceļvedis 
pārtikas piegādes ķēdes darbības uzlabošanā un ietver piecu pasākumu kopumu:

(i) veicināt pārtikas piegādes ķēdes konkurētspēju;
(ii) nodrošināt enerģisku un saskaņotu konkurences un patērētāju aizsardzības 

noteikumu izpildi pārtikas piegādes tirgos;
(iii) pārskatīt noteikumus, ja konstatēts, ka tie var radīt problēmas pārtikas piegādes 

ķēdes darbībā;
(iv) nodrošināt labāku informāciju patērētājiem, valsts varas iestādēm un tirgus 

dalībniekiem, izveidojot pastāvīgu Eiropas uzraudzību attiecībā uz pārtikas 
cenām;

(v) izskatīt pasākumus, lai novērstu spekulāciju, kas kaitē komercuzņēmumiem 
lauksaimniecības preču tirgos.

                                               
1 COM(2008) 40 galīgā redakcija.
2 Komisijas darba dokuments: Trešais progresa ziņojums par normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju —
COM(2009) 17.
3 COM(2008) 321 galīgā redakcija
4 COM(2008) 821
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Attiecībā uz konkurences noteikumu piemērošanu pārtikas nozarē konkurētspējīgi tirgi ir 
vislabākā garantija patērētājiem, ka tiks saglabātas pēc iespējas zemākas pārtikas cenas, 
vienlaikus piedāvājot iespējami visplašāko izvēli. Tāpēc ir svarīgi apsvērt visus būtiskos 
faktorus, kas ietekmē šos tirgus, un rūpīgi pārbaudīt katru koncentrācijas darbību un jebkuru 
iespējami pret konkurenci vērstu rīcību, kas var izkropļot mazumtirdzniecības tirgu, nodarot 
kaitējumu patērētājiem. Ja tiks atklāti pierādījumi konkurences noteikumu pārkāpumiem, kas 
jārisina ES līmenī, Komisija rūpīgi izanalizēs attiecīgo lietu un izlems, vai ir veicami kādi 
pasākumi. Valsts konkurences iestādes arī var veikt pasākumus, lai novērstu pret konkurenci 
vērstu praksi, kas ir pretrunā EK konkurences noteikumiem noteiktā dalībvalsts tirgū. 
Piemēram, lai vienotos par sauso makaronu izstrādājumu cenu paaugstinājumu, Itālijas 
konkurences iestāde 2009. gada februārī piemēroja naudassodu makaronu izstrādājumu 
ražotājiem un rūpniecības asociācijām par iesaistīšanos pret konkurenci vērstos pasākumos.

Turklāt citas politikas un regulējumi (piemēram, par patērētāju aizsardzību un godīgas 
tirdzniecības praksi) nosaka mazumtirdzniecības sektora darbību un ir labāk piemēroti, lai 
risinātu radušās problēmas.

Komisija cer, ka šie paskaidrojumi būs noderīgi, jo īpaši pašreizējā sadarbība tiesiskā 
regulējuma vienkāršošanā.


