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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 

τροφίμων1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές2, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 29/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 

προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»), το οποίο αναφέρεται στην 

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την 

εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας περί τροφίμων και περί προστασίας των 

καταναλωτών σε ζητήματα προϊόντων δύο ποιοτήτων – Η περίπτωση των τροφίμων 

(C(2017)6532), 

– έχοντας υπόψη την από 23ης Μαρτίου 2018 κοινή επιστολή της Δημοκρατίας της 

Κροατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας 

της Πολωνίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 

το ζήτημα των προϊόντων δύο ποιοτήτων στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τους 

καταναλωτές, 

– έχοντας υπόψη την ομιλία που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker 

για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, όπου τόνισε ότι είναι 

απαράδεκτο σε ορισμένα μέρη της ΕΕ να πωλούνται τρόφιμα χαμηλότερης ποιότητας από 

ό,τι σε άλλα ενώ η συσκευασία και η εμπορική ονομασία είναι πανομοιότυπες, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, της 6ης Μαρτίου 

2017, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Nέα 

συμφωνία για τους καταναλωτές» (COM(2018)0183), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την καλύτερη εφαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την 

                                                 
1 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. 
2 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18. 
3 ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22. 
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προστασία των καταναλωτών (COM(2018)0185), 

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα συγκριτικών μελετών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 

τις αρχές και τις ενώσεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών σε πολλά 

κράτη μέλη της ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για επικαιροποίηση της οδηγίας 2005/29/ΕΚ 

για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι οι εθνικές αρχές 

μπορούν να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν τις παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές 

που περιλαμβάνουν την εμπορία προϊόντων ως πανομοιότυπων σε αρκετές χώρες της ΕΕ, 

εάν η σύνθεση ή τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν σημαντικά, 

– έχοντας υπόψη τη μείζονος σημασίας επερώτησή του, της 15ης Μαρτίου 2017, σχετικά με 

τις διαφορές όσον αφορά τις δηλώσεις, τη σύνθεση και τη γεύση προϊόντων στις αγορές 

των κρατών μελών της κεντρικής/ανατολικής Ευρώπης και αυτών της δυτικής Ευρώπης 

(O-000019/2017), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο 

για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών1, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν διενεργηθεί σε 

διαφορετικά κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές στη σύνθεση 

και την ποιότητα ορισμένων προϊόντων που διατίθενται στην αγορά με την ίδια εμπορική 

ονομασία και με την ίδια συσκευασία, και ότι έχουν διαφημιστεί με τον ίδιο τρόπο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι διαφορές οφείλονται συχνά στη χρήση 

φθηνότερων και χαμηλότερης ποιότητας συστατικών, τα οποία  συχνά έχουν επίσης 

χαμηλότερη διατροφική αξία· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναλύσεις αυτές καταδεικνύουν επίσης ότι ορισμένα προϊόντα 

περιλαμβάνουν μικρότερη περιεκτικότητα από το κύριο συστατικό, συστατικά που 

θεωρούνται λιγότερο υγιεινά και χαμηλότερης ποιότητας και συστατικά που έχουν 

διαφορετική γεύση, σύσταση και άλλες αισθητηριακές ιδιότητες· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη παρουσίασαν στο προαναφερθέν Συμβούλιο 

Γεωργίας και Αλιείας τα αποτελέσματα μελετών που αποκαλύπτουν ότι στην ΕΕ 

πωλούνται προϊόντα με το ίδιο όνομα και με την ίδια συσκευασία αλλά με διαφορετική 

ποιότητα, διαφορετική γεύση ή/και διαφορετικά συστατικά, επισημαίνοντας ότι αυτή η 

πρακτική μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή και να δημιουργήσει αθέμιτο 

ανταγωνισμό· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προϊόντα της ίδιας εμπορικής ονομασίας μπορεί να έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά που απορρέουν από νόμιμους παράγοντες, όπως οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών στις περιοχές προορισμού, η γεωγραφική θέση του τόπου 

παρασκευής, ειδικές τοπικές απαιτήσεις και διαφορές στην προμήθεια πρώτων υλών λόγω 

της γεωγραφικής ή εποχικής τους διαθεσιμότητας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων, καθώς και η προστασία 

των καταναλωτών από την απάτη έχουν πρώτη προτεραιότητα· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδεδειγμένες διαφορές στα συστατικά προκειμένου για 

                                                 
1 ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 2. 
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συγκρίσιμα προϊόντα θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία 

των καταναλωτών, ιδίως στην περίπτωση ευάλωτων καταναλωτών, όπως τα παιδιά και οι 

άνθρωποι με ζητήματα διατροφής ή/και υγείας, συντείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 

υποβάθμιση της ευημερίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο ισχύει για 

παράδειγμα όπου το επίπεδο του λίπους ή/και της ζάχαρης είναι υψηλότερο του 

αναμενόμενου, όπου τα λίπη ζωικής προέλευσης αντικαθίστανται με λίπη φυτικής 

προέλευσης ή αντιστρόφως, όπου η ζάχαρη αντικαθίσταται με τεχνητά γλυκαντικά ή όπου 

η περιεκτικότητα σε αλάτι είναι μεγαλύτερη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισήμανση που 

δεν δίνει ακριβή εικόνα των χρησιμοποιούμενων προσθέτων ή του αριθμού των 

υποκαταστάτων των βασικών συστατικών που χρησιμοποιούνται παραπλανά τον 

καταναλωτή και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και την υγεία του· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τα προϊόντα δύο 

ποιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύγκριση ποιοτήτων ή ο 

εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων και να μην υπάρχουν μέσα που θα μπορούσαν να 

διορθώσουν αυτή την κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις υπηρεσίες ελέγχου και 

ανάλυσης υγείας και τροφίμων της Επιτροπής έχουν αναφερθεί τακτικά ανεπάρκειες όσον 

αφορά την εφαρμογή και επιβολή των ισχυουσών απαιτήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για 

τα τρόφιμα, για παράδειγμα στην επισήμανση μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος1 ή στη 

χρήση προσθέτων2· λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικά, οι παραγωγοί τροφίμων και άλλων 

καταναλωτικών αγαθών μπορούν να επωφεληθούν από τις διαφορετικές ερμηνείες της 

νομοθεσίας της ΕΕ ή/και από την ανεπαρκή εφαρμογή και επιβολή της από τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους σε βάρος των καταναλωτών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση στο περιεχόμενο των προϊόντων που διατίθενται 

με την ίδια εμπορική ονομασία και με την ίδια συσκευασία μειώνει την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών και υπονομεύει τη φήμη του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία προϊόντων στην ενιαία αγορά της ΕΕ τα οποία 

διατίθενται στην αγορά ως ταυτόσημα σε διάφορα κράτη μέλη αλλά έχουν πολύ 

διαφορετική σύνθεση ή χαρακτηριστικά υπονομεύει πλήρως τις βασικές αρχές στις οποίες 

βασίζεται η ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές στην εσωτερική αγορά 

θα πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορές στη σύνθεση που ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία των 

καταναλωτών μπορεί να εντοπίζονται όχι μόνο στα τρόφιμα, αλλά και στα καλλυντικά, στα 

προϊόντα υγιεινής και στα προϊόντα καθαρισμού· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες ανασύστασης για τη μείωση των λιπαρών, των 

σακχάρων και του αλατιού στα τρόφιμα υστερούν σε πολλές χώρες της Κεντρικής, 

Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική ονομασία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αντίληψη του 

καταναλωτή για το προϊόν, την αξία του και την ποιότητά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

καταναλωτές δεν αναμένουν εκ των προτέρων ότι τα επώνυμα προϊόντα που πωλούνται σε 

διαφορετικές χώρες της ενιαίας αγοράς ενδέχεται να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές στα διάφορα κράτη μέλη ή/και οι καταναλωτές 

που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι σε θέση να εκτιμούν οι ίδιοι τις 

πιθανές διαφορές στη γεύση και τη σύνθεση ορισμένων προϊόντων όταν οι διαφορές αυτές 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115 
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δεν καταγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος, επομένως δεν είναι ούτε σε θέση να 

προβούν σε απόφαση αγοράς μετά λόγου γνώσεως επειδή δεν έχουν τις σχετικές 

πληροφορίες, με αποτέλεσμα πιθανή στρέβλωση της οικονομικής τους συμπεριφοράς· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές έρευνες για την κοινή γνώμη έχουν δείξει ότι οι 

καταναλωτές αγανακτούν με τέτοιες διαφορές στην ποιότητα, οι οποίες τους κάνουν να 

αισθάνονται σαν δεύτερης κατηγορίας πολίτες της ΕΕ· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση 2 εκατομμυρίων ευρώ στην κατάρτιση μιας 

κοινής μεθοδολογίας δοκιμών και για την προσθήκη στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 

2018 ενός πιλοτικού σχεδίου το οποίο αποσκοπεί στην εξέταση των διαφορετικών πτυχών 

του ζητήματος των δύο ποιοτήτων για διάφορες κατηγορίες προϊόντων· προτρέπει τα κράτη 

μέλη και τις εθνικές αρχές να συμμετάσχουν ενεργά στις εν εξελίξει πρωτοβουλίες, ώστε να 

διευκολύνουν τη διαδικασία και να ενσωματώσουν αυτή τη μεθοδολογία στις εργασιακές 

τους πρακτικές· τονίζει τη σημασία της εις βάθος και έγκαιρης ανάλυσης προϊόντων 

διατροφής αλλά και άλλων προϊόντων και προτρέπει μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 

διαθέσει χρηματοοικονομικούς πόρους για τη συγκριτική αξιολόγηση κατά μια περίοδο 

εποπτείας της αγοράς τουλάχιστον 2 ετών, προκειμένου να αποθαρρύνει τους παραγωγούς 

που έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την παραπλανητική πρακτική· 

2. ενθαρρύνει τη σύσταση ειδικής διεύθυνσης από την Επιτροπή υπό τον υπάρχοντα αρμόδιο 

οργανισμό της ΕΕ, με επαγγελματίες του τομέα, οι οποίοι θα διενεργούν ελέγχους στα 

εργοστάσια των παραγωγών και θα ελέγχουν τη ροή παραγωγής για να επαληθεύουν ότι η 

σύνθεση του προϊόντος αντιστοιχεί σε όσα έχει δηλώσει ο παραγωγός, στις περιπτώσεις 

που υπάρχει υποψία προϊόντων με δύο ποιότητες· ζητεί η νέα αυτή διεύθυνση να 

δημιουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα υπό μορφή ευρωπαϊκού δημόσιου μητρώου, η οποία 

θα υποδιαιρείται σε ένα τμήμα που θα συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με όλα τα 

προϊόντα που εντοπίζονται από τις αρμόδιες αρχές να έχουν δύο ποιότητες και ένα άλλο 

τμήμα που θα συγκεντρώνει πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά από τους 

παραγωγούς σχετικά με προϊόντα που διατίθενται στις αγορές της ΕΕ· τονίζει ότι οι 

πληροφορίες θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες, ώστε να είναι ευκολότερη η 

σύγκριση, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να προβαίνουν σε αποφάσεις μετά 

λόγου γνώσεως πριν την αγορά· 

3. λαμβάνει υπό σημείωση τη δημοσίευση από την Επιτροπή μιας εναρμονισμένης 

μεθοδολογίας για την επιλογή, τη δειγματοληψία και τις δοκιμές τροφίμων με σκοπό την 

αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους· υπογραμμίζει τη δέσμευση ότι τα 

αποτελέσματα των δοκιμών σε επίπεδο ΕΕ θα είναι διαθέσιμα έως το τέλος του τρέχοντος 

έτους· ζητεί οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή 

στη διαδικασία· υπογραμμίζει ότι, εκτός από ομοιόμορφη μεθοδολογία δοκιμής των 

τροφίμων και ποτών δύο ποιοτήτων, πρέπει επίσης να αναπτυχθεί ενιαία μεθοδολογία για 

την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών και την ερμηνεία των πορισμάτων· 

4. καλωσορίζει τη συζήτηση σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στο πλαίσιο του φόρουμ 

υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· 

τονίζει την ανάγκη συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων φορέων· 

5. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της διαφάνειας των επιστημονικών 

μελετών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων ως ανταπόκριση στις ανησυχίες των 

πολιτών, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται 

για να ληφθούν αποφάσεις αγοράς βασισμένες σε μια αξιόπιστη και επιστημονικά 

τεκμηριωμένη εκτίμηση των κινδύνων· 
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6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας περί τροφίμων και περί προστασίας των 

καταναλωτών σε ζητήματα προϊόντων δύο ποιοτήτων στερείται φιλοδοξίας, καθώς η 

νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να εφαρμόζεται γενικά σε όλα 

τα προϊόντα, προτείνει δε μέτρα που δεν αρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

των προϊόντων δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

αναπτυχθεί ξεκάθαρη και αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη για τις αρχές 

προστασίας των καταναλωτών και ότι είναι επειγόντως αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες 

για την καταπολέμηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των 

καταναλωτών· προειδοποιεί ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να παραπλανώνται, καλεί δε τις 

εθνικές αρχές τροφίμων να προσδιορίσουν, κατά περίπτωση, εάν οι πρακτικές αυτές είναι 

παράνομες, βάσει των διατάξεων της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την 

αλληλεπίδρασή τους με τις απαιτήσεις θεμιτών πρακτικών πληροφόρησης όπως ορίζονται 

στον κανονισμό αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα· 

7. ανησυχεί για τους εδαφικούς περιορισμούς τους οποίους αντιμετωπίζουν οι εμπορευόμενοι 

κατά την αγορά αγαθών· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει επειγόντως τις αθέμιτες 

πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, όπως όταν οι προμηθευτές υποχρεώνουν τα σούπερ-

μάρκετ να προμηθεύονται τα προϊόντα τους από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο, γεγονός 

που μπορεί να εμποδίζει τους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα ενδεχομένως 

υψηλότερης ποιότητας από άλλο κράτος μέλος και να στρεβλώνει την ενιαία αγορά· 

8. επισημαίνει ότι οι τοπικοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την 

πρόσβαση στην κοινή αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει αν η ύπαρξη προϊόντων 

δύο ποιοτήτων έχει αρνητικές συνέπειες για την τοπική και περιφερειακή παραγωγή· 

9. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να αυξηθεί η επίγνωση των καταναλωτών και να 

βελτιωθεί η πρόσβασή τους στην πληροφόρηση· πιστεύει ότι η παροχή αυτής της 

πληροφόρησης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι απλώς εθελοντική · καλεί την 

Επιτροπή και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς να οργανώσουν εκστρατείες επικοινωνίας με 

στόχο τους καταναλωτές στο σύνολο της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα δυτικά κράτη μέλη, 

όπου η επίγνωση  μπορεί να είναι πιο περιορισμένη· επισημαίνει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ 

επηρεάζονται από τις πρακτικές ύπαρξης δύο ποιοτήτων, ακόμη και όταν μετακινούνται 

μεταξύ κρατών μελών· χαιρετίζει τις δηλώσεις ορισμένων παραγωγών ότι θα αλλάξουν τις 

συνταγές τους· ζητεί διαβεβαιώσεις ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα οδηγήσει 

στην υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων σε κανένα κράτος μέλος · τονίζει το ρόλο 

της βιομηχανίας όσον αφορά την αναγραφή σαφών και ορθών πληροφοριών στους 

καταναλωτές επί των συσκευασιών, την κατάργηση πρακτικών που συνιστούν διακρίσεις 

και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών· χαιρετίζει την πρωτοβουλία 

της Επιτροπής να διευκολύνει την ανάπτυξη ενός κώδικα δεοντολογίας από τους 

παραγωγούς και τις ενώσεις παραγωγών επώνυμων προϊόντων·  

10. τονίζει ότι δεν είναι σκόπιμο να τυποποιηθεί η γεύση των τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ 

και οι συνταγές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, δεδομένου ότι οι 

συνταγές αντανακλούν και την ποικιλομορφία των κατά περιοχή γευστικών προτιμήσεων 

στην ΕΕ· τονίζει ωστόσο ότι οι σημαντικές διαφορές σε προϊόντα για βρέφη, όπως σε 

τρόφιμα για νήπια και μικρά παιδιά, δεν μπορεί να δικαιολογηθούν μόνο με βάση την 

ποικιλομορφία των κατά περιοχή γευστικών προτιμήσεων· αναγνωρίζει το επιχείρημα 

ότι άλλα προϊόντα ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να διαφέρουν για θεμιτούς 

λόγους· τονίζει ωστόσο ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν σαφή και άμεση 

ενημέρωση για τυχόν διαφορές· είναι της άποψης ότι τρόφιμα της ίδιας μάρκας μπορεί 
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ενίοτε να διαφέρουν στη γεύση και στη συνταγή λόγω συγκεκριμένων συνθηκών στις 

τοπικές αγορές εντός της ΕΕ και ότι η χρήση των τοπικών πρώτων υλών και η ανάγκη 

να ληφθούν υπόψη το εθνικό δίκαιο ή στόχοι ανασύστασης μπορεί να οδηγήσουν σε 

διαφορές· 

11. υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών στην ανάλυση, στον προβληματισμό 

και την αύξηση επίγνωσης σχετικά με την πρακτική των δύο ποιοτήτων· ζητεί να αυξηθεί η 

στήριξη των εθνικών οργανώσεων καταναλωτών, ιδίως στις χώρες όπου είναι ακόμη 

ανίσχυρες, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να εξελίξουν τις 

δραστηριότητες δοκιμών τους και να συμβάλουν, παράλληλα με τις αρμόδιες αρχές, στην 

παρακολούθηση και την αποκάλυψη περιπτώσεων αθέμιτης διαφοροποίησης προϊόντων· 

ζητεί να υπάρχει καλύτερη προστασία των θεσμικών και μεμονωμένων καταγγελτών στον 

τομέα της ασφάλειας τροφίμων και των δικαιωμάτων των καταναλωτών· 

12. τονίζει ότι επιχειρήματα που επικαλούνται τις προτιμήσεις των καταναλωτών και την 

ανασύσταση των τροφίμων, όταν δεν συνοδεύονται από επαρκή και σχετική πληροφόρηση, 

όπως τα σχετικά με τη συμμόρφωση με τις σχετικές εθνικές διατάξεις, δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να δικαιολογήσουν τη διακίνηση προϊόντων δύο ποιοτήτων στην αγορά, 

δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά δεν ανταποκρίνονται στο γενικό συμφέρον των 

καταναλωτών και ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών δεν καθορίζονται με διαφάνεια·  

13. απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ορισμένων παραγωγών ότι γίνονται αλλαγές 

στη σύνθεση ή/και στην ποιότητα για να ανταποκρίνονται οι τιμές στις προσδοκίες των 

καταναλωτών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι διάφορες μελέτες έχουν δείξει πως τα προϊόντα 

χαμηλότερης ποιότητας είναι συχνά πιο ακριβά από ό,τι τα αντίστοιχα προϊόντα 

υψηλότερης ποιότητας σε άλλα μέρη της ΕΕ· 

14. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, θα πρέπει κατ’ αρχήν να μην υπάρχει διαφορά 

στην ποιότητα ή στη θρεπτική αξία μεταξύ προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο σε 

συγκεκριμένο και ίδιο τύπο συσκευασίας· σημειώνει ότι προϊόντα του ιδίου σήματος 

μπορεί ωστόσο να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά που απορρέουν από θεμιτούς 

παράγοντες, όπως η γεωγραφική θέση της παραγωγής, ειδικές τοπικές απαιτήσεις ή 

διαφορές στην προμήθεια πρώτων υλών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή της 

εποχιακής τους διαθεσιμότητας, αλλά και ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται 

δεόντως με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο επί της συσκευασίας του προϊόντος για κάθε 

παραλλαγή στη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με την αρχική συνταγή· καλεί 

την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση 

των προϊόντων για τον σκοπό αυτό · 

15. ενθαρρύνει έντονα τη χρήση της αρχής της κυκλικής οικονομίας όσον αφορά τη 

συσκευασία των προϊόντων και τονίζει ότι, εάν η συσκευασία ενός προϊόντος σε ένα 

κράτος μέλος τηρεί την αρχή αυτή, τότε θα πρέπει να καταβληθούν συντονισμένες 

προσπάθειες από τον παραγωγό για να διασφαλιστεί ότι αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα 

του που διατίθενται στην αγορά με την ίδια εμπορική ονομασία στον ίδιο τύπο 

συσκευασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής· 

16. εμμένει στη σημασία της έννοιας του «προϊόντος αναφοράς», βάσει του οποίου πρέπει να 

μετρώνται οι προσδοκίες των καταναλωτών· τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι για τη σύνθεση των προϊόντων που αγοράζουν, ούτως ώστε να μην 

αγοράζουν ένα προϊόν του οποίου η σύνθεση διαφέρει από εκείνη που έχουν κατά νου· 
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17. τονίζει ότι ορισμένες περιπτώσεις προϊόντων δύο ποιοτήτων προκύπτουν από την έλλειψη 

εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί τις αρχές των κρατών μελών να επιβάλουν 

επειγόντως τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά, για παράδειγμα, το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας· 

18. χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής να αντιμετωπίσει το ζήτημα της 

διπλής ποιότητας, ιδίως σε σχέση με την επικαιροποίηση της οδηγίας για τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της πρότασης σχετικά με την προστασία των 

καταναλωτών που είναι γνωστή ως «νέα συμφωνία για τους καταναλωτές»· ωστόσο 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 6 της 

οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δεν μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

ασφάλεια δικαίου· πιστεύει ότι η τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας για τις 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με την προσθήκη της πρακτικής των δύο ποιοτήτων στον 

κατάλογο με τις αθέμιτες πρακτικές αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο 

αντιμετώπισης των περιπτώσεων προϊόντων δύο ποιοτήτων στην αγορά· καλεί την 

Επιτροπή να παράσχει ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να 

διεκδικούν αποζημίωση από τους παραγωγούς όταν έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα των 

καταναλωτών· 

19. επισημαίνει ότι η ύπαρξη προϊόντων δύο ποιοτήτων δεν αφορά μόνο τα προϊόντα 

διατροφής, αλλά εκτείνεται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως τον τομέα των 

καλλυντικών· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη θέσπιση πρακτικών που 

δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών και κανόνων για όλα τα προϊόντα στην 

εσωτερική αγορά· 

20. υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης νομοθεσίας με 

σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος των προϊόντων δύο 

ποιοτήτων· 
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