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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1162/2019, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Renata 
Sutor, par grozījumiem ES tiesību aktos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ierosina grozīt ES tiesību aktus, ar direktīvu ieviešot Eiropas 
Savienības tirgū kvalitātes vērtējumu pārtikas produktiem un rūpniecības precēm no vienas līdz 
piecu zvaigžņu piešķiršanas veidā. Zvaigznes būtu jāpiešķir, vērtējot ietekmi uz cilvēku 
veselību, piemēram, bioloģiskajiem produktiem vajadzētu piešķirt piecas zvaigznes. 
Lūgumraksta iesniedzēja arī uzskata, ka Eiropas Savienībā būtu jāievieš bērnu rotaļlietu 
reklamēšanas aizliegums novembrī un decembrī, kā arī maijā un jūnijā. Viņasprāt, būtu jāievieš 
arī aizliegums izmantot bērnu psiholoģiju komerciālos nolūkos. Visbeidzot, lūgumraksta 
iesniedzēja aicina nodokļu tiesību aktos ieviest PVN robežvērtību (vērtējot gada laikposmā), 
no kura sasniegšanas brīža būtu jāmaksā nodoklis par juridisko un grāmatvedības pakalpojumu 
sniegšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 23. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Apsvērumi saistībā ar kvalitātes vērtējuma ieviešanu zvaigžņu veidā, piešķirot ES tirgū 
pieejamajiem pārtikas produktiem un rūpniecības precēm no vienas līdz piecām zvaigznēm, 
izvērtējot produkta vai preces ietekmi uz cilvēku veselību; bioloģiskajiem produktiem būtu 
jāsaņem 5 zvaigžņu novērtējums
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No 2016. gada decembra Regula par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem1  
nosaka, ka lielākajai daļai fasētu pārtikas produktu ir jābūt informācijai par uzturvērtību, kas 
bieži ir atrodama pārtikas iepakojuma aizmugurē, lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu un 
veselību veicinošu izvēli. 

Saskaņā ar spēkā esošajiem ES noteikumiem uzturvērtības informācijas norādīšana uz pārtikas 
iepakojuma labi redzamā vietā (zināma kā “iepakojuma priekšpuse”) ir iespējama brīvprātīgi 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu prasībām. Produkta iepakojuma priekšpusē esošā 
uzturvērtības marķējuma mērķis ir palīdzēt patērētājiem izvēlēties pārtiku, sniedzot īsu 
informāciju par uzturvērtību. 

Valsts iestādes, veselības nozares nevalstiskās organizācijas un/vai privātais sektors ir 
izstrādājuši vairākus produkta iepakojuma priekšpuses marķējuma veidus. Daži no produkta 
iepakojuma priekšpusē esošajiem uzturvērtības marķējuma veidiem norāda daļu no tās 
informācijas, kas jau ir atrodama uz iepakojuma un kurai ir obligāti jābūt saskaņā ar 
uzturvērtības deklarāciju. Savukārt uz citiem marķējuma veidiem ir atrodami grafiskie 
elementi, piemēram, krāsu kodi, kas norāda uzturvielu daudzumu, bet vēl citi marķējumi sniedz 
informāciju par produkta vispārējo uzturvērtību/veselīgumu saskaņā ar klasifikācijas sistēmu 
un logotipa apstiprinājumu. Nutri-Score shēma ir klasifikācijas sistēma, ko dažas dalībvalstis 
pašlaik iesaka pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Marķējumā gan neizmanto 
lūgumraksta iesniedzēja minētās zvaigznes, bet arī izmanto produkta uzturvērtības kvalitātes 
skalu. Marķējumu veido piecu krāsu skala, no tumši zaļas, kas norāda pārtikas produktus ar 
visaugstāko uzturvērtības kvalitāti, līdz tumši oranžai produktiem ar zemāko uzturvērtības 
kvalitāti, kas attiecīgi atbilst burtiem no A līdz E. Algoritmā, lai aprēķinātu uzturvērtības 
rezultātu, ņem vērā gan negatīvos (cukuri, piesātinātās taukskābes, sāls un kalorijas), gan 
pozitīvos elementus (olbaltumvielas, šķiedrvielas, augļi, dārzeņi, pākšaugi un rieksti). 

Komisija atzīst pieaugošo interesi ES patērētāju vidū par patērētās pārtikas veselīguma 
aspektiem. 2019. gada 11. decembrī pieņemtajā Eiropas zaļajā kursā2 paziņoja par stratēģiju 
“No lauka līdz galdam”, lai izveidotu taisnīgu, veselīgu un videi draudzīgu pārtikas sistēmu. 
Stratēģijā “No lauka līdz galdam”3, ko Komisija pieņēma 2020. gada 20. maijā, Komisija 
informē par īstenojamajiem pasākumiem, lai uzlabotu patērētāju zināšanas par tādiem 
jautājumiem kā pārtikas uzturvērtība. 

Bioloģisko pārtikas produktu marķēšanai piemēro īpašus ES noteikumus. Padomes Regulā par 
bioloģisko ražošanu un marķēšanu4 ir izklāstīti bioloģiskās ražošanas principi, mērķi un 
visaptveroši noteikumi un noteikts, kā ir jāmarķē bioloģiskie produkti. Šo regulu papildina 
vairāki Komisijas īstenošanas akti par bioloģisko produktu ražošanu, izplatīšanu un 
tirdzniecību. Šie tiesību akti veido juridisko pamatu, kas nosaka, vai preces, tostarp tās, kas 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) 
Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 
90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, 
Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (dokuments 
attiecas uz EEZ), OV L 304, 22.11.2011., 18.–63. lpp.
2  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
3https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-
taken-eu/farm-fork_lv un https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
4 Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1.-23. lpp.).

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_lv
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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importētas no trešām valstīm, var tirgot ES kā bioloģiskas preces un kad var izmantot ES 
bioloģiskās lauksaimniecības logotipu. No 2021. gada regula tiks aizstāta ar jaunu Regulu (ES) 
2018/8485, ar ko pārskata un nostiprina ES noteikumus par bioloģisko produktu ražošanu un 
marķēšanu saistībā ar kontroles sistēmas, tirdzniecības režīma un ražošanas noteikumu 
īstenošanu. Tādējādi tiek veicināta vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšana tirgus 
dalībniekiem, lai saskaņotu un vienkāršotu noteikumus un uzlabotu patērētāju uzticēšanos 
bioloģiskajiem produktiem un ES bioloģiskās produkcijas logotipam. 

Attiecībā uz nepārtikas rūpniecības preču apzīmējumu, lai būtu zināms attiecīgās preces 
ietekmes rādītājs uz cilvēku veselību, Komisija vēlas norādīt, ka “CE” marķējums ir uz 
daudziem produktiem, kuri ir pieejami tirdzniecībā paplašinātās Eiropas Ekonomikas zonas 
(EEZ) vienotajā tirgū. Šie burti uz marķējuma norāda, ka EEZ pārdotie produkti ir novērtēti kā 
atbilstoši augstajām drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām. Uzliekot produktam 
CE zīmi ražotājs apliecina, ka produkts atbilst visām CE zīmes marķējuma piemērošanas 
juridiskajām prasībām un to var pārdot visā EEZ. Tas attiecas arī uz citās valstīs ražotiem 
produktiem, kuri ir pieejami tirdzniecībā EEZ. CE zīme ļauj patērētājiem iegūt vienādu 
veselības, drošības un vides aizsardzības līmeni visā EEZ. 

Nav iespējams veikt klasifikāciju zvaigznīšu veidā, lai darītu zināmu produkta ietekmi uz 
cilvēku veselību. Kā piemēru šajā sakarībā var minēt rotaļlietas – rotaļlietām jāatbilst visām 
tām piemērojamām drošuma un citām prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2009/48/EK6 par 
rotaļlietu drošumu un citos attiecīgajos ES tiesību aktos. Tādējādi visām rotaļlietām ir jāatbilst 
noteiktajam augstajam aizsardzības līmenim, kas paredzēts bērniem. Rotaļlietām nav iespējams 
veikt kvalitātes klasifikāciju zvaigznīšu veidā – piešķirot no vienas līdz piecām –, lai darītu 
zināmu produkta ietekmi uz cilvēku veselību. Visas rotaļlietas tādējādi saņemtu piecu zvaigžņu 
vērtējumu.

Apsvērumi par bērnu rotaļlietu reklamēšanas aizlieguma un aizlieguma izmantot bērnu 
psiholoģiju komerciālos nolūkos ieviešanu. 

Saskaņā ar spēkā esošajiem ES patērētāju aizsardzības noteikumiem, jo īpaši Direktīvu 
2005/29/EK par negodīgu komercpraksi7 (Negodīgas komercprakses direktīva), tirgotājiem ir 
aizliegts izmantot manipulatīvu tirgdarbības praksi, kas vērsta uz bērnu auditoriju. Direktīvas I 
pielikumā ir uzskaitītas konkrētas komercprakses, kas tiek uzskatītas par negodīgām un ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. I pielikuma 28. punktā ir šādas prakses aizliegums: “ja reklāmā 
iekļauj tiešu pārliecināšanu bērniem pirkt vai pierunāt vecākus vai citus pieaugušos pirkt 
viņiem reklamēto produktu”. Šis aizliegums ir attiecināms uz spiediena izdarīšanu uz bērnu ar 
tiešu mērķi iegādāties preci vai pārliecināt pieaugušos par preces iegādi bērniem. 

Apsvērumi par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) robežvērtības ieviešanu nodokļu tiesību 
aktos (vērtējot gada laikposmā) juridiskajiem un grāmatvedības pakalpojumiem.

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1.–
92 lpp.).
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (dokuments 
attiecas uz EEZ), OV L 170, 30.6.2009., 1.–37 lpp.
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju 
negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem (OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.).
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PVN direktīva8 paredz īpašu režīmu mazajiem uzņēmumiem.

Saskaņā ar PVN direktīvas 287. pantu dalībvalstis var atbrīvot no PVN tos nodokļa maksātājus, 
kuru gada apgrozījums Polijas gadījumā nepārsniedz 40 000 EUR9 ekvivalentu valsts valūtā. 
Pašlaik Polija no nodokļa atbrīvo tos nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nav lielāks 
par 200 000 PLN (Polijas PVN likuma 113. panta 1. punkts). 

Tomēr PVN direktīvas 283. panta 2. punkts atstāj dalībvalstu ziņā izslēgt jebkādus darījumus 
no šī atbrīvojuma.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Polija var brīvi izslēgt no attiecīgā atbrīvojuma juridisko 
pakalpojumu sniedzējus, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzēja.

Secinājums

Secinājumi par apzīmējumu ieviešanu kvalitātes zvaigžņu veidā

Saskaņā ar spēkā esošajiem ES noteikumiem dalībvalstis var ieteikt pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem – attiecībā uz to tirgū laistajiem pārtikas produktiem – 
izmantot iepakojuma priekšpusē uzturvērtības marķējuma shēmu, kas novērtē pārtikas 
vispārējo uzturvērtības kvalitāti/veselīgumu saskaņā ar 5 līmeņu vērtēšanas sistēmu. Komisija, 
ņemot vērā pieaugošo interesi ES patērētāju vidū par patērētās pārtikas veselīguma aspektiem, 
izskatīs iespējas kā uzlabot patērētāju informētību par pārtikas uzturvērtību ES stratēģijas “No 
lauka līdz galdam” ietvaros. Attiecībā uz bioloģisko pārtikas produktu marķēšanu piemēro 
īpašus ES noteikumus, nosakot, kad var izmantot ES bioloģiskās produkcijas logotipu.

CE zīme, kuras marķējums ir redzams uz daudziem (nepārtikas) rūpniecības produktiem, kas ir 
pieejami tirdzniecībā paplašinātajā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vienotajā tirgū, nozīmē 
to, ka produkti ir novērtēti kā atbilstoši augstajām drošības, veselības un vides aizsardzības 
prasībām. Lūgumraksta iesniedzējas ierosinājums piešķirt vienu līdz piecu zvaigžņu 
novērtējumu rūpniecības precēm, tādējādi norādot attiecīgas preces ietekmes rādītāju uz cilvēku 
veselību, nepanāks diferenciāciju, jo produktiem jau ir jāatbilst visām piemērojamajām 
veselības prasībām, pretējā gadījumā tos nevar laist tirdzniecībā EEZ tirgū. Kā piemēru šajā 
sakarībā var minēt rotaļlietas – rotaļlietām jāatbilst visām tām piemērojamām drošuma un citām 
prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un citos attiecīgajos ES 
tiesību aktos – attiecīgi visām rotaļlietām vajadzētu saņemt piecu zvaigžņu vērtējumu. 

Secinājumi par bērnu rotaļlietu reklamēšanas aizlieguma un aizlieguma izmantot bērnu 
psiholoģiju komerciālos nolūkos ieviešanu. 

Pašreizējie ES patērētāju aizsardzības noteikumi, jo īpaši Direktīva 2005/29/EK par negodīgu 
komercpraksi, jau aizliedz manipulatīvu tirgdarbības praksi, kas ietver tiešu pārliecināšanu 
bērniem pirkt reklamēto produktu vai pierunāt vecākus vai citus pieaugušos pirkt viņiem 
reklamētos produktus. Direktīvas izpilde ir valstu tiesu un patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu 

8 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 
(OV L 347, 11.12.2006., 1.–118. lpp.).
9 Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1919 (2018. gada 4. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, 
ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par 
kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu
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kompetencē.

Secinājumi par PVN robežvērtības ieviešanu nodokļu tiesību aktos (vērtējot gada laikposmā) 
juridiskajiem un grāmatvedības pakalpojumiem. 

PVN direktīvā jau ir paredzēts atbrīvojums no PVN maziem uzņēmumiem, kuru gada 
apgrozījums ir mazāks par noteikto robežvērtību (Polijā pašlaik tā ir 40 000 EUR).

Tomēr dalībvalstis var izslēgt no šā atbrīvojuma noteiktus darījumus, tostarp juridiskos 
pakalpojumus, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzēja. 


