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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu 

(EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un 

prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar 

pārtikas nekaitīgumu1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) 

Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, 

kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem3, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta 2. punktu par intelektuālā 

īpašuma aizsardzību, 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. septembra paziņojumu “ES pārtikas aprites un 

patērētāju tiesību aizsardzības jomu tiesību aktu piemērošana divējādas kvalitātes produktu 

jautājumos — īpašie aspekti saistībā ar pārtiku” (C(2017)6532), 

– ņemot vērā Horvātijas Republikas, Čehijas Republikas, Ungārijas, Lietuvas, Polijas 

Republikas un Slovākijas Republikas kopīgo 2018. gada 23. marta vēstuli Komisijai par 

produktu divējādo kvalitāti saistībā ar “Uz patērētājiem orientēto jauno kursu”, 

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2017. gada 13. septembra runu 

par stāvokli Savienībā, kurā viņš uzsvēra, ka nav pieņemami, ka dažās ES daļās 

iedzīvotājiem pārdotie pārtikas produkti ir zemākas kvalitātes nekā citās, neraugoties uz to, 

ka iepakojums un zīmols ir identiski, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2017. gada 6. marta sanāksmes 

rezultātus, 

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 11. aprīļa paziņojumu „Uz patērētājiem orientēts jaunais 

kurss“ (COM(2018)0183), 

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ES patērētāju 

tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizāciju (COM(2018)0185), 

– ņemot vērā salīdzinošo pētījumu rezultātus, ko veica patērētāju aizsardzības iestādes un 

organizācijas vairākās ES dalībvalstīs, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu atjaunināt Direktīvu 2005/29/EK par negodīgu 

komercpraksi (DNK), lai skaidri norādītu, ka valsts iestādes var novērtēt un vērsties pret 

                                                 
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 
2 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp. 
3 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp. 
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maldinošu komercpraksi, kas ietver it kā identisku ražojumu tirdzniecību vairākās ES 

valstīs, ja to sastāvs vai īpašības būtiski atšķiras, 

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 15. marta plašu interpelāciju par produktu apraksta, 

sastāva un garšas atšķirībām ES centrālā/austrumu reģiona un rietumu reģiona tirgos (O-

000019/2017), 

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 11. jūnija rezolūciju par jaunu programmu attiecībā uz 

Eiropas patērētāju politiku1, 

A. tā kā vairākās dalībvalstīs veikto analīžu rezultāti ir pierādījuši, ka pastāv būtiskas kvalitātes 

un sastāva atšķirības starp noteiktiem produktiem, kas visā ES tiek pārdoti kā viens un tas 

pats zīmols ar vienādu iepakojumu un tiek reklamēti vienā un tajā pašā veidā; tā kā šīs 

atšķirības bieži vien ir tāpēc, ka tiek izmantotas lētākas un zemākas kvalitātes sastāvdaļas, 

kurām bieži vien ir zemāka uzturvērtība; 

B. tā kā šīs analīzes arī liecina par to, ka zināmos produktos ir mazāk galveno sastāvdaļu vai 

arī tie satur sastāvdaļas, ko uzskata par mazāk veselīgām vai arī ar zemāku kvalitāti, vai arī 

sastāvdaļas, kurām piemīt cita garša, konsistence vai citas sensorās īpašības; 

C. tā kā iepriekš minētajā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksmē vairākas 

dalībvalstis iesniedza pētījumu rezultātus par to, ka produkti tiek pārdoti ES ar tādu pašu 

nosaukumu un iepakojumu, bet ar atšķirīgu kvalitātes līmeni, ar atšķirīgu garšu un/vai 

atšķirīgām sastāvdaļām, un norādīja, ka šāda prakse var maldināt patērētājus un rada 

negodīgu konkurenci; 

D. tā kā viena un tā paša zīmola produktiem var būt atšķirīgas īpašības, ko nosaka tādi leģitīmi 

faktori kā galamērķa reģionos dzīvojošo patērētāju izvēle, ģeogrāfiskā ražošanas vieta, 

īpašas vietējās prasības un atšķirīgi izejvielu avoti to ģeogrāfiskās vai sezonālās pieejamības 

dēļ; 

E. norāda, ka pārtikas nekaitīgums un kvalitāte, kā arī patērētāju aizsardzība no maldināšanas 

ir augstākās prioritātes jautājumi; 

F. tā kā pierādītās atšķirības līdzīgo produktu sastāvdaļās ilgtermiņā varētu radīt risku 

patērētāju veselībai, jo īpaši neaizsargātu patērētāju gadījumā, piemēram, attiecībā uz 

bērniem un cilvēkiem ar specifiskām uztura vajadzībām un/vai veselības problēmām, 

tādējādi radot iedzīvotāju labjutības pasliktināšanos; tā kā tas attiecas uz gadījumiem, ja 

iekļauts lielāks tauku un/vai cukura daudzums nekā paredzēts, ja dzīvnieku izcelsmes 

taukus aizstāj ar augu izcelsmes taukiem vai otrādi, ja cukuru aizstāj ar mākslīgiem 

saldinātājiem vai ja ir palielināts sāls saturs; tā kā marķējums, kas nesniedz precīzu 

priekšstatu par izmantotajām piedevām vai aizstājēju skaitu pamatsastāvdaļās, maldina 

patērētājus un var apdraudēt viņu veselību; 

G. tā kā ES līmenī nav normatīvo aktu par divējādu kvalitāti, kas neļauj salīdzināt kvalitāti vai 

noteikt divējādas kvalitātes gadījumus, un tas nozīmē, ka nav tādu instrumentu, kurus varētu 

izmantot situācijas uzlabošanai; tā kā Komisijas Veselības un pārtikas revīzijās un analīzēs 

regulāri ir konstatēti trūkumi piemērojamo ES pārtikas tiesību aktu prasību īstenošanā un 

izpildē , piemēram, mehāniski atdalītas gaļas marķējumā2 vai pārtikas piedevu 

                                                 
1 OV C 65, 19.2.2016., 2. lpp. 
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 
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izmantošanā1; tā kā parasti pārtikas un citu patēriņa preču ražotāji var savā labā izmantot ES 

tiesību aktu atšķirīgu interpretāciju un/vai to sliktu īstenošanu un izpildi, ko pieļāvušas 

valsts kompetentās iestādes, un līdz ar to ražotāji var pielāgot savus produktus uz patērētāju 

rēķina; tā kā dažāda satura produkti, kas tiek tirgoti ar vienu un to pašu zīmolu un kuriem ir 

viens un tas pats iepakojums, samazina patērētāju uzticību un apdraud ES tiesiskā 

regulējuma reputāciju; 

H. tā kā tādu ražojumu klātbūtne ES vienotajā tirgū, kurus pārdod kā identiskus vairākās 

dalībvalstīs, bet kuriem ir ievērojami atšķirīgs sastāvs vai īpašības, pilnībā grauj 

pamatprincipus, uz kuriem balstās vienotais tirgus; tā kā patērētājiem iekšējā tirgū būtu 

jāsaņem vienāda līmeņa aizsardzība visās dalībvalstīs; 

I. tā kā atšķirības sastāvā, kas, iespējams, var ietekmēt patērētāju veselību, var atrast ne tikai 

pārtikas produktos, bet arī kosmētikas līdzekļos, higiēnas līdzekļos un tīrīšanas līdzekļos; 

J. tā kā daudzu Centrāleiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumeiropas valstu sastāva 

satura pārveidošanas pasākumi, lai samazinātu tauku, cukura un sāls saturu pārtikā, atpaliek 

no citām valstīm; 

K. tā kā zīmoliem ir ievērojama ietekme uz patērētāju uztveri par produktiem, to vērtību un 

kvalitāti; tā kā patērētāji a priori negaida, ka zīmolprodukti, ko vienotajā tirgū pārdod 

dažādās valstīs, var atšķirties; 

L. tā kā patērētāji dažādās dalībvalstīs un/vai tie, kas ceļo no vienas dalībvalsts uz citu, paši 

nespēj novērtēt noteiktu produktu garšas un sastāva iespējamās atšķirības, ja šīs atšķirības 

nav reģistrētas uz produkta etiķetes, un tāpēc nevar pieņemt apzinātu lēmumu par pirkumu, 

jo trūkst attiecīgas informācijas, kas var traucēt viņu ekonomisko rīcību; 

M. tā kā vairāki sabiedriskās domas apsekojumi liecina, ka patērētāji ir satriekti par šādām 

kvalitātes atšķirībām, kas liek viņiem justies kā otrās klases ES pilsoņiem, 

1. atzinīgi vērtē piešķirto finansējumu EUR 2 miljonu apmērā, lai izstrādātu kopīgu testēšanas 

metodiku, un to, ka ES 2018. gada budžetā ir iekļauts izmēģinājuma projekts, kura mērķis ir 

vairākās produktu kategorijās novērtēt produktu divējādas kvalitātes dažādus aspektus; 

mudina dalībvalstis un valsts iestādes aktīvi iesaistīties pašreizējās iniciatīvās, lai veicinātu 

šo procesu, un iekļaut šo metodiku savās darba praksēs; uzsver padziļinātas un savlaicīgas 

pārtikas, bet arī nepārtikas produktu analīzes nozīmi un mudina Komisiju piešķirt finanšu 

resursus, lai vismaz divus gadus tirgus uzraudzības perioda laikā veiktu salīdzinošos testus 

tādu ražotāju atturēšanai, kuri ir iesaistījušies šīs maldinošās prakses īstenošanā; 

2. mudina Komisiju izveidot specializētu direktorātu esošajā kompetentajā ES aģentūrā ar 

nozares profesionāļiem, veikt pārbaudes ražotāju rūpnīcās un īstenot ražošanas plūsmas 

revīziju, lai pārliecinātos, vai produktu sastāvs atbilst ražotāja norādījumiem, ja rodas 

aizdomas par divējādu kvalitāti; aicina šim jaunajam direktorātam izveidot tiešsaistes 

platformu Eiropas publiskā reģistra veidā, kura vienā sadaļā iekļautu informāciju par visiem 

produktiem, kuriem saskaņā ar kompetento iestāžu konstatējumiem ir divējāda kvalitāte, un 

otrajā sadaļā iekļautu ražotāju brīvprātīgi sniegtu informāciju par ES tirgū tirgotiem 

produktiem; uzsver, ka informācijai vajadzētu būt viegli pieejamai salīdzinājumu veikšanai, 

lai patērētāji varētu pieņemt apzinātus lēmumus pirms pirkuma veikšanas; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115 
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3. pieņem zināšanai, ka Komisija publicē ES saskaņoto metodiku pārtikas produktu atlasei, 

paraugu ņemšanai un testēšanai, lai novērtētu ar kvalitāti saistītās īpašības; uzsver 

apņemšanos līdz šā gada beigām nodrošināt ES mēroga testu rezultātus; aicina Eiropas 

Parlamenta deputātus aktīvāk iesaistīties šajā procesā; uzsver, ka papildus vienotai pārtikas 

un dzērienu produktu divējādās kvalitātes pārbaudei ir jāizstrādā vienota metodoloģija 

pārbaužu rezultātu izvērtēšanai un konstatējumu interpretācijai; 

4. atzinīgi vērtē Augsta līmeņa forumā pārtikas piegādes ķēdes darbības uzlabošanai 

notiekošās debates par divējādu kvalitāti; uzsver, ka jāiesaista pēc iespējas vairāk 

ieinteresēto personu; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu uzlabot zinātnisko pētījumu pārredzamību pārtikas 

nekaitīguma jomā, reaģējot uz sabiedrības bažām, lai veicinātu piekļuvi informācijai, kas 

nepieciešama, lai pieņemtu tādus lēmumus par pirkumiem, kas balstīti uz uzticamu un 

zinātniski pamatotu riska novērtējumu; 

6. pauž nožēlu, ka Komisijas Paziņojumam par ES pārtikas aprites un patērētāju tiesību 

aizsardzības jomu tiesību aktu piemērošanu divējādas kvalitātes produktu jautājumos trūkst 

vērienīguma, jo tiesību akti patērētāju tiesību aizsardzības jomā būtu jāpiemēro visiem 

ražojumiem kopumā, un ka paziņojumā ir ierosināti pasākumi, kas nav pietiekami, lai 

risinātu problēmu saistībā ar produktu divējādu kvalitāti vienotajā tirgū; uzsver, ka ir svarīgi 

izstrādāt skaidras un iedarbīgus pamatnostādnes un sniegt atbalstu patērētāju tiesību 

aizsardzības iestādēm, un ka steidzami ir jāveic koriģējoša darbība, lai apkarotu 

diskriminējošu praksi pret patērētājiem; brīdina, ka patērētājus nedrīkst maldināt, un aicina 

valsts pārtikas iestādes katrā atsevišķā gadījumā, pamatojoties uz DNK noteikumiem, 

konstatēt, vai šī prakse ir nelikumīga un kā tā atbilst Regulā Nr.1169/2011 par pārtikas 

produktu informāciju izklāstītajām patiesas informācijas prasībām; 

7. pauž bažas par teritoriāliem ierobežojumiem, ar ko saskaras tirgotāji, pērkot preces; aicina 

Komisiju steidzami izmeklēt negodīgu praksi starp uzņēmumiem (B2B), piemēram, ja 

piegādātāji piespiež lielveikalus iegādāties savus produktus no konkrētas rūpnīcas, kas var 

neļaut patērētājiem iegādāties potenciāli augstākas kvalitātes produktus no citas dalībvalsts 

un kropļo vienoto tirgu; 

8. norāda, ka vietējiem ražotājiem ir grūtības piekļūt kopējam tirgum; aicina Komisiju noteikt, 

vai divējāda kvalitāte atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz vietējo un reģionālo ražošanu, jo īpaši 

MVU; 

9. uzsver to, cik svarīgi ir palielināt patērētāju informētību un uzlabot piekļuvi informācijai; 

uzskata, ka šīs informācijas sniegšanai vajadzētu būt obligātai, nevis tikai brīvprātīgai; 

aicina Komisiju un attiecīgās valsts iestādes organizēt komunikācijas kampaņas, kas 

paredzētas patērētājiem visā ES, īpašu uzmanību pievēršot tām rietumu dalībvalstīm, kurās 

informētības līmenis var būt mazāks; norāda, ka visus ES skar divējāda kvalitāte, tostarp 

gadījumos, kad viņi ceļo no vienas dalībvalsts uz citu; atzinīgi vērtē dažu ražotāju 

paziņojumus par to, ka tie mainīs savu izstrādājumu receptes; prasa apliecināt, ka jebkuras 

šādas izmaiņas neradīs produkta kvalitātes pazemināšanos kādā dalībvalstī; uzsver nozares 

lomu sniegt skaidru un precīzu informāciju patērētājiem par iepakojumu, izbeigt 

diskriminējošu praksi un atjaunot patērētāju uzticību; atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 

veicināt ražotāju un zīmolu asociāciju rīcības kodeksa izstrādi;  

10. uzsver, ka nav pareizi standartizēt pārtikas garšu visā ES, kā arī tās pamatā esošās receptes, 

jo pārtikas receptes atspoguļo arī Eiropas Savienības reģionālo garšas īpatnību dažādību; 
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tomēr uzsver, ka būtiskas atšķirības zīdaiņiem paredzētajos produktos, piemēram, 

zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā, nevar pamatot tikai ar reģionālām garšas īpatnībām; 

atzīst viedokli, ka citi produkti dažos gadījumos likumīgu iemeslu dēļ var atšķirties; 

tomēr uzsver, ka patērētāji būtu skaidri un nekavējoties jāinformē par jebkādām 

atšķirībām; uzskata, ka viena un tā paša zīmola pārtika dažkārt var atšķirties pēc garšas 

un receptes, ievērojot konkrētus nosacījumus vietējos tirgos ES, un ka vietējo izejvielu 

izmantošana un vajadzība ņemt vērā valsts tiesību aktus vai sastāva mainīšanas mērķus 

var izraisīt atšķirības; 

11. uzsver, cik svarīga ir pilsoniskā sabiedrība, lai analizētu, apstrīdētu un palielinātu 

informētību par divējādās kvalitātes praksi; prasa sniegt lielāku atbalstu valsts patērētāju 

organizācijām, īpaši valstīs, kurās tās joprojām ir relatīvi vājas, lai tās varētu veidot spējas, 

izstrādāt testēšanas darbības un kopā ar kompetentajām iestādēm sekmēt tādu gadījumu 

izsekošanu un atklāšanu, kad notikusi negodīga produktu īpašību diferenciācija; prasa 

uzlabot institucionālu un individuālu trauksmes cēlēju aizsardzību pārtikas nekaitīguma un 

patērētāju tiesību jomā; 

12. uzsver, ka argumenti, atsaucoties uz patērētāju vēlmēm un pārtikas sastāva izmaiņām, ja 

tiem nav pievienota pietiekama un piemērota informācija, piemēram, par atbilstību 

attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, nekādā veidā nevar pamatot divējādas kvalitātes 

produktu laišanu tirgū, ņemot vērā to, ka šie produkti neatspoguļo patērētāju vispārējās 

intereses un ka patērētāju izvēles iespējas netiek noteiktas pārredzami;  

13. stingri noraida dažu ražotāju apgalvojumu par to, ka sastāva un/vai kvalitātes izmaiņas ir 

veiktas tā, lai cenas atbilstu patērētāju prasībām; uzsver, ka dažādi pētījumi liecina, ka 

zemākas kvalitātes produkti bieži vien ir dārgāki par tiem, kuru kvalitāte citur ES ir 

augstāka; 

14. uzskata, ka vienotajā tirgū principā nedrīkstētu būt kvalitātes vai uzturvērtības atšķirības 

starp produktiem, ko pārdod īpašā un identiskā iepakojuma veidā; norāda, ka viena un tā 

paša zīmola ražojumiem tomēr var būt atšķirīgas iezīmes, kas izriet no likumīgiem 

faktoriem, piemēram, ražošanas ģeogrāfiskās atrašanās vietas, īpašām vietējām prasībām 

vai izejvielu iegūšanas atšķirībām, ņemot vērā to ģeogrāfisko vai sezonālo pieejamību, taču 

uz produkta iepakojuma ir jābūt atbilstīgai, skaidrai un pamanāmai informācijai 

patērētājiem par jebkādām sastāva un īpašību izmaiņām salīdzinājumā ar sākotnējo recepti; 

aicina Komisiju šajā nolūkā ierosināt grozījumus tiesību aktos par produktu marķēšanu; 

15. stingri mudina izmantot aprites ekonomikas principus produkta iepakojumā un uzsver, ka, 

ja ražojumu iepakojums vienā dalībvalstī atbilst šim principam, tad ražotājam ir jāveic 

saskaņoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka principam atbilst visi viņa produkti, kurus tirgo kā 

vienu un to pašu zīmolu un vienādā iepakojumā, gan visā ES, gan arī ārpus tās; 

16. norāda, cik svarīgs ir „atsauces produkta“ jēdziens, kam jākalpo par etalonu, mērot 

patērētāju cerības; uzsver, ka patērētājiem jābūt pienācīgi informētiem par to produktu 

sastāvu, kurus viņi pērk, lai viņi neiegādātos preci, kuras sastāvs atšķiras no gaidītā; 

17. uzsver, ka dažu divējādās kvalitātes produktu gadījumus izraisa ES tiesību aktu izpildes 

trūkums; aicina dalībvalstu iestādes steidzami ieviest spēkā esošos ES noteikumus par 

pārtikas marķēšanu, tostarp, piemēram, attiecībā uz mehāniski atdalītu gaļu; 

18. atzinīgi vērtē nesenās Komisijas iniciatīvas risināt divējādās kvalitātes jautājumu, jo īpaši 
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attiecībā uz DNK atjaunināšanu priekšlikumā par patērētāju tiesību aizsardzību, kas 

pazīstams kā “Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss”; tomēr pauž nožēlu par to, ka 

ierosinātais DNK 6. panta grozījums nevar radīt lielāku tiesisko noteiktību; uzskata, ka 

visefektīvākais veids, kā novērst divējādas kvalitātes gadījumus tirgū, ir DNK I pielikuma 

grozīšana, papildinot tā melno sarakstu ar divējādas kvalitātes praksi; aicina Komisiju 

nodrošināt tiesisko regulējumu, kas ļautu patērētājiem meklēt tiesisko aizsardzību, vēršoties 

pret ražotājiem, ja ir pārkāptas patērētāju tiesības; 

19. norāda, ka produktu divējādā kvalitāte attiecas ne tikai uz pārtikas produktiem, bet arī uz 

daudzām dažādām nozarēm, piemēram, kosmētikas nozari; aicina veikt turpmākus 

pasākumus, lai izveidotu nediskriminējošu praksi starp dalībvalstīm un noteikumus visiem 

produktiem iekšējā tirgū; 

20. uzsver, ka nepieciešami efektīvi un visaptveroši tiesību akti, kuros sniegtas skaidras norādes 

par divējādas kvalitātes problēmu. 
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