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PTAC vadlīnijas par vides 
paziņojumiem komercpraksē

- apstiprinātas 09.08.2017. 
pieejamas PTAC mājas lapā: 
https://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/pazinojumi_par_vidi_nr.8.pdf

- iestādes viedoklis par tiesību normu 
piemērošanu

- adresētas komercprakses īstenotājiem

- sniedz ieteikumus vides paziņojumu 
veidošanai komercpraksē, kas tiek īstenota 
piedāvājot patērētājiem nepārtikas preces un 
pakalpojumus   
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https://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/pazinojumi_par_vidi_nr.8.pdf


PTAC kompetence vides 
paziņojumu uzraudzībā

Vides paziņojumu izmantošanu 
komecpraksē PTAC vērtē 
kontekstā ar Negodīgas 
komercprakses aizlieguma 
likuma normām.
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Kas ir vides paziņojumi?
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Vides paziņojumi («green 
claims», «environmental 
claims», «sustainability claims» 
u.tml.) attiecas uz praksi, kas 
norāda vai kā citādi rada 
iespaidu, ka precei vai 
pakalpojumam ir mazāk kaitīga 
ietekme uz vidi nekā citām 
precēm vai pakalpojumiem.



Vides paziņojumu veidi un to 
izplatīšanas formas
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• apgalvojumi, 
saukļi teksta 
formā

• marķējums 
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grafiskie 
attēli

• audio, video

• simboli

• krāsas (zaļa, 
zila u.tml.)

• dabas skati I
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internetā, 
sociālajos 
tīklos, masu 
mēdijos, 
vidē u.c. 

• marķējums 
uz preces 
vai tās 
iepakojuma
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Vides paziņojumu piemēri –
apgalvojumi par «eko», «bio», «Ecolabel
marķējums», zaļā krāsa, dabas skati
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Vides paziņojumu piemēri – apgalvojumi, 
marķējums, zaļā krāsa, dabas skati
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Vides paziņojumu piemēri –
apgalvojumi, zaļā krāsa
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Vides paziņojumu piemēri – biznesa 
ilgtspējas politika
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Galvenie principi vides 
paziņojumu veidošanā 

- Konkrēti, precīzi un nepārprotami
• izteikti skaidrā, precīzā un patiesā veidā, 

kas nav maldinošs patērētājiem

- Pamatoti un pierādāmi 
• komercprakses īstenotājam jāspēj pierādīt 

vides paziņojumu patiesumu ar 
neatkarīgiem, pārbaudāmiem un vispārēji 
atzītiem pierādījumiem

! vispārēji vides paziņojumi – «zaļš», 
«videi   draudzīgs», «ilgtspējīgs» u.tml., 
var būt  maldinoši, ja tie tiek sniegti 
neskaidri, nekonkrēti un tos nevar 
pamatot 
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Galvenie principi marķējuma 
izmantošanai komercpraksē 

- precīzs, konkrēts, nepārprotami skaidri 
saredzams un viegli nolasāms

- pārbaudāms, patiess un pamatots ar 
attiecīgiem pierādījumiem

- simbolu un attēlu izmantošana 
marķējumā ir skaidra un atbilstoša

- informācija, kas pamato marķējuma 
izmantošanu, ir aktuāla 

- informācija, kas attiecas uz procedūru, 
metodiku un kritērijiem, kas izmantoti 
marķējuma lietojuma pamatojumā, ir 
pieejama uzraugošajām iestādēm pēc 
pieprasījuma 

- marķējums atspoguļo preces / 
pakalpojuma būtiskākos dzīves cikla 
aspektus
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«BIO», «EKO» izmantošana  

! Nepārtikas preču jomā nav speciāla regulējuma  
šo terminu izmantošanai reklāmā un marķējumā

Terminus «BIO», «EKO» nepārtikas precēm 
(piem., tekstils, kosmētika) var izmantot, ja:

✓tie attiecas tikai uz preces sastāvdaļām

piem., nevis T-krekls var būt «BIO», bet tikai tā  
sastāvā esošā kokvilna 

✓produkta sastāvā galvenokārt ir tikai 
dabiskas izcelsmes sastāvdaļas (vismaz 95%) 
un tās iegūtas bioloģiskās ražošanas procesā 
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Maldinošu vides paziņojumu prakses 
piemēri / Norvēģija vs.H&M
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2019.gadā Norvēģijas uzraudzības 
iestāde secināja, ka reklāmā 
izmantotie vispārējie vides 
paziņojumi par H&M «ilgtspējas 
kolekciju» (conscious collection) –
piemēram, «Ģērbies ilgtspējīgai 
nākotnei!», ir maldinoši



Maldinošu vides paziņojumu prakses 
piemēri / Zviedrija vs. Midsona Sverige AB

Zviedrijas 
uzraudzības iestāde 
secināja, ka tirgotāja 
Midsona Sverige 
AB kosmētikas 
līdzekļu reklāmās 
izmantotie vispārējie 
vides paziņojumi 
«Īsts eco!», 
«Kopjošs un 
bioloģisks mūsu 
mazajiem», «Tīra, 
dabiska matu 
kopšana», «100% 
dabisks», ir 
maldinoši, jo 
produktu sastāvā ir 
ļoti maz dabisko 
sastāvdaļu 14



Maldinošu vides paziņojumu prakses 
piemēri / Zviedrija vs. Volvo un MQ
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Zviedrijas uzraudzības 
iestāde secināja, ka 
auto ražotāja Volvo un 
modes preču tirgotāja 
MQ reklāmās 
izmantotie vispārējie 
vides paziņojumi 
«Padomā par vidi un 
nopērc nedēļas 
nogalē šo auto», 
«Tagad visiem mūsu 
modeļiem ir 
ekoloģiski klasificēti 
dzinēji», 
«Vairāk kvalitātes 
rada tavai 
garderobei naudu un 
planēta var pastāvēt 
ilgāk», ir maldinoši. 



PTAC dalība starptautiskajās 
uzraudzības aktivitātēs
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✓ Eiropas Komisijas Sweep 2020 Misleading Sustainability Claims

✓ Starptautiskā patērētāju aizsardzības tīkla ICPEN Sweep 2020 Misleading
Environmental Claims

• Veiktas sākotnējās pārbaudes 10 tīmekļvietnēs, kurās piedāvāts iegādāties 
trauku mazgājamos līdzekļus, sadzīves ķīmiju un krāsas, lakas.

• Visos gadījumos pirmšķietami konstatētas pazīmes, kas norāda uz negodīgas 
(maldinošas un profesionālajai rūpībai neatbilstošas komercprakses) 
īstenošanu - izpaužas kā neskaidru, nekonkrētu un vispārīgu, līdz ar to
potenciāli maldinošu vides paziņojumu sniegšana patērētājiem.

• Nākamajā gadā un turpmāk plānots veikt konkrētu lietu izpētes un 
uzraudzības pasākumus.



Paldies par uzmanību! 


