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Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem

Jaunā Eiropas Savienības regula Regulation (EU) No 1169/2011 par pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem stājās spēkā 

2014. gada 13.  decembrī, bet informācija par uzturvērtību ir spēkā no 2016. gada 13. decembra.

Regula apvieno sevī divas jau pastāvošās direktīvas:

• 2000/13/EC Pārtikas produktu marķējums, noformēšana un reklamēšana

• 90/496/EEC  Pārtikas uzturvērtības marķējums

Galvenās izmaiņas:

• Informācija – minimālais fonta izmērs obligātajai informācijai

• Pārskatāmāks alergēnu saraksts fasētiem produktiem – izcelts fonts, stils vai krāsa starp kopējām sastāvdaļām

• Obligāts alergēnu saraksts nefasētiem produktiem, to starp kafejnīcām un restorāniem

• Prasība par uzturvērtības informāciju safasētiem un pārstrādātiem produktiem

• Obligāti jānorāda izcelsmes valsts svaigai gaļai – cūkgaļai, aitas, kazas un vistas gaļai

• Dažas marķēšanas prasības tiešsaistes pirkšanas vai pārdošanas vietnēs

• Saraksts ar rūpnieciski ražotām nanomateriālu sastāvdaļām

• Specifiska informācija par dārzeņu izcelsmi rafinētām eļļām un taukiem

• Stingrāki noteikumi, lai nepieļauti patērētāju maldināšanu

• Jānorāda aizvietotāj sastāvdaļa “izstrādājumu” pārtikai

• Skaidra norāde “formēta gaļa” un “formēta zivs”

• Skaidra norāde “atkausēts” atkausētiem produktiem

Komisija ir uzsākusi darbu pie alergēnu saraksta marķēšanas uzlabojumiem un papildinājumiem, kā arī ir uzsākts darbs pie 

dažādu daudzumu procentu norādes no gatavās produkcijas. 

Viena no prasībām ir produkta izcelsmes valsts norādīšana. Tā ir jānorāda arī tad, ja, piemēram, gaļas produkts ir izmantots tikai kā sastāvdaļa. 

Šis pats noteikums attiecas uz piena produktiem, dažādiem gaļas veidiem kā arī neapstrādātiem ēdieniem, kuros viena sastāvdaļa sastāda 

vairāk nekā 50%.  Runājot par gaļu,  jānorāda arī vieta, kurā dzīvnieks tika nokauts, neatkarīgi no tā, vai tālāk šo gaļu pārdot svaigā, saldētā 

vai kā citādi apstrādātā veidā. 

Kā jau iepriekš minēts, tad ar šī gada 13. decembrī stājas spēkā jaunā regula, kas paredz, ka uz pārtikas produktu marķējuma jābūt obligāti 

attēlotai tā uzturvērtība. Pārtikas produktam jānorāda enerģētiskā vērtība, tauku saturs un sastāvs, olbaltumvielu saturs un sastāvs, vitamīni 

un minerālvielas.


