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2014. gada 13. decembrī spēkā stājās Eiropas Savienības pārtikas informācijas Regula Nr.1169/2011 jeb 
noteikumi par pārtikas produktu informācijas nodrošināšanu patērētājam. Regula tiek piemērota pārtikas 
aprites nodrošināšanā iesaistītajiem uzņēmumiem visos aprites posmos, ja to komercdarbība ir saistīta 
ar pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Šo regulu piemēro visiem pārtikas produk-
tiem, kas paredzēti gala patērētājam, tostarp pārtikas produktiem, kurus piegādā ēdināšanas iestādes un 
kuri paredzēti piegādei ēdināšanas iestādēm, kā arī noteiktiem pārvadājumu uzņēmumu sniegtajiem 
ēdināšanas pakalpojumiem. 

Regula paredz, ka par pārtikas produkta informāciju atbildīgs ir tas pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums, 
ar kura vārdu vai uzņēmuma nosaukumu šo pārtikas produktu tirgo, vai, ja minētais uzņēmējs neveic 
uzņēmējdarbību ES, par informāciju atbild konkrētā pārtikas produkta importētājs ES tirgū.

Ar regulas stāšanos spēkā tiek ieviestas būtiskas izmaiņas pārtikas produktu marķēšanā:

• lai marķējums būtu nepārprotams, obligātajai informācijai jābūt skaidri saskatāmai, salasāmai un 
neizdzēšamai. Minimālais burtu drukas lielums ir 1,2 mm(izņemot gadījumus, kad preces lielākais 
virsmas laukums nepārsniedz 80 cm2 - tad burtu augstumam jābūt vismaz 0,9 mm);

• drukai un marķējuma fonam ir būtiski jākontrastē: alergēni jānorāda ar skaidri izceltu alergēna nosau-
kumu, piemēram, ar rakstzīmju izmēru, stilu vai fona krāsu, lai tie izteikti atšķirtos no pārējo sastāvdaļu 
saraksta gan fasētajai, gan nefasētajai pārtikai;

Izmaiņas pārtikas produktu marķējuma prasībās

 Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā (EEN) 
Faktu lapa 



2
.

Faktu lapa – Izmaiņas pārtikas produktu marķējuma prasībās (Decembris, 2014)
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN)

www.een.lv

• saldētai gaļai, gaļas izstrādājumiem un saldētiem, neapstrādātiem zvejniecības produktiem jāpievieno 
norāde par sasaldēšanas datumu vai pirmās sasaldēšanas datumu, ja produkts ir saldēts vairāk nekā 
vienu reizi;

• pārtikai, kas ir vismaz vienu reizi atkausēta un atkal sasaldēta, nosaukumā ir jāietver norādi – atkārtoti 
sasaldēts;

• ja gaļas un zivju  produktiem ir pievienotas hidrolizētas, dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas, tad produkta 
marķējumā ir jānorāda hidrolizēto olbaltumvielu klātbūtne un izcelsme;

• saskaņā ar regulu, gaļas produktiem, kas izskatās pēc sagrieztas gaļas, gaļas gabala, šķēlēs sagrieztas gaļas, 
porcijās sadalītas gaļas vai liemeņa, produkta nosaukumā jānorāda pievienotā ūdens daudzums, ja tas 
sastāda vairāk kā 5% no produkta svara; tas attiecināms arī uz zvejniecības produktiem;

• uz gaļas produktiem, gaļas izstrādājumiem vai zvejniecības produktiem, kas rada iespaidu par to, ka tie ir 
izgatavoti no vesela gaļas vai zivs gabala, lai arī sastāv no diviem dažādiem gabaliem, kuri savienoti, izman-
tojot citas sastāvdaļas, pie pārtikas produkta nosaukuma ir jānorāda vārdu savienojums „formēta gaļa” 
vai „formēta zivs”;

• dzērieni ar augstu kofeīna saturu ir jāmarķē kā neieteicami (varbūt labāk – nevēlami? Vai specifiski šis 
vārds neieteicami norādīts?) bērniem, grūtniecēm un sievietēm, kas baro ar krūti;

• rafinētām eļļām un augu izcelsmes taukiem uz iepakojuma ir jānorāda, kādas dārzeņu eļļas vai tauki ir 
izmantoti. Ja produkta sastāvā ir hidrogenēta eļļas, tad, atkarībā no tās veida, ir jānorāda, vai augu eļļa ir 
„pilnībā hidrogenēta” vai „daļēji hidrogenēta”;

• regulas prasības attiecas arī uz to pārtikas produktu marķēšanu, kuri tiek pārdoti, izmantojot distances 
saziņas metodes. Pārdevējam ir jānodrošina, lai visa obligātā informācija ir pieejama patērētājam pirms 
tiek izdarīts pirkums, tātad, šai informācijai ir jābūt norādītai distances pārdošanai pievienotajos dokumen-
tos vai mājas lapā internetā un preču katalogā.

Papildus informācija par izmaiņām pārtikas produktu marķēšanā:
• Eiropas Savienības pārtikas informācijas Regula Nr.1169/2011: http://goo.gl/j275d0
• Izmaiņas pārtikas preču marķējumā: http://goo.gl/3FMdir
• Vispārīga informācija par pārtikas produktu marķēšanas prasībām: http://goo.gl/7dVp8u 
• Jautājumi un atbildes par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem: http://goo.gl/3GmBQk 


