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Temats: Produktu apraksta, sastāva un garšas atšķirības ES centrālā/austrumu reģiona un 
rietumu reģiona tirgos 

Briselē Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2017. gada 6. marta 3524. sanāksmē par 
pārtikas produktu kvalitātes atšķirībām Komisijai prasīja “apsvērt atbilstīgus pasākumus, tostarp ES 
mēroga tiesību aktus.” 

Pētījumos ir apstiprināts, ka pastāv kvalitātes atšķirības starp identiska zīmola un identiska 
iepakojuma produktiem, ko pārdod ES centrālā/austrumu reģiona un rietumu reģiona tirgos, un 
daudzu ES centrālā/austrumu reģiona valstīs pārdoto produktu sastāvā bieži ir zemākas kvalitātes 
sastāvdaļas nekā tā paša zīmola produktos, ko pārdod ES rietumu reģiona tirgos. Atsevišķos 
pētījumos norādīts, ka gandrīz pusei produktu konstatētas atšķirības, kas būtiski ietekmē to kvalitāti, 
tostarp mazāks gaļas daudzums, vairāk tauku, mākslīgo saldinātāju un konservantu, kā arī mazāks 
svars. 

Šādas atšķirības konstatētas plašam produktu klāstam — gan pārtikas produktiem un kosmētikai, gan 
mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļiem, un reizēm šos produktus pārdod par augstāku cenu nekā 
identiskus produktus ES tirgus rietumu segmentā. 

Protams, ka uzņēmumi produktus pielāgo konkrētajiem tirgiem. Tomēr nav pieļaujams, ka atšķiras 
pamata sastāvdaļu kvalitāte un tiek maldināti patērētāji. 

Ņemot vērā ES vienoto iekšējo tirgu, kādus pasākumus Komisija veiks, lai pārtrauktu šādu vienotā 
tirgus fragmentācijas praksi? Vai Komisija pārskatīs ES tiesību aktus, lai aizsargātu patērētājus, 
likvidējot kvalitātes dubultstandartus, kādi pastāv ES centrālā/austrumu reģiona un rietumu reģiona 
tirgos pārdotajiem produktiem? 


