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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Belső 

Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 

irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó 

eljárások megállapításáról szóló 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. 

október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, 

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre3, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (2) bekezdésére, melynek 

értelmében a szellemi tulajdon védelmet élvez,  

– tekintettel „Az uniós élelmiszer- és fogyasztóvédelmi jognak a termékek kettős 

minőségével kapcsolatos problémákra történő alkalmazásáról – Az élelmiszerek egyedi 

esete” című 2017. szeptember 26-i bizottsági közleményre (C(2017)6532), 

– tekintettel a Horvát Köztársaság, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Litvánia, a 

Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság által a Bizottsághoz intézett 2018. 

március 23-i közös levélre az eltérő minőségű termékekkel kapcsolatban, 

összefüggésben az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című 

intézkedéscsomaggal, 

– tekintettel a Jean-Claude Juncker bizottsági elnök által 2017. szeptember 13-án 

elmondott, az Unió helyzetéről szóló beszédre, amelyben hangsúlyozta, hogy 

elfogadhatatlan, hogy Európa bizonyos részeiben az embereknek alacsonyabb minőségű 

élelmiszertermékeket értékesítenek, mint más országokban, annak ellenére, hogy a 

csomagolás és a márka azonos, 

– tekintettel a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2017. március 6-i ülésének 

következtetéseire, 

– tekintettel a Bizottság „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című 2018. április11-i 

közleményére (COM(2018)0183), 

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslatára az Európai 

Unió fogyasztóvédelmi szabályainak jobb végrehajtásáról és modernizációjáról 

(COM(2018)0185), 

                                                 
1 HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 
2 HL L 304., 2011.11.22., 18. o. 
3 HL L 149., 2005.6.11., 22. o. 
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– tekintettel a több uniós tagállamban a fogyasztói jogok védelme érdekében 

tevékenykedő hatóságok és egyesületek által végzett összehasonlító vizsgálatok 

eredményeire, 

– tekintettel a Bizottságnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 

korszerűsítésére irányuló javaslatára annak kifejezése érdekében, hogy a nemzeti 

hatóságok értékelhessék és kezelhessék azokat a megtévesztő kereskedelmi 

gyakorlatokat, amelyek magukban foglalják a termékek több tagállamban történő 

azonos forgalmazását, ha azok összetétele vagy jellemzői jelentősen eltérnek, 

– tekintettel az „Eltérések a termékek címkézése, összetétele és íze tekintetében a közép-

kelet-európai és a nyugati uniós piacok között” című 2017.március 15-i nagyobb 

interpellációjára (O-000019/2017); 

– tekintettel az európai fogyasztóügyi politika új ütemtervéről szóló, 2013. június 11-i 

állásfoglalására1, 

A. mivel a több tagállamban is elvégzett elemzések eredményei bebizonyították, hogy az 

EU-ban az ugyanazon márkanév alatt, ugyanazon csomagolásban és ugyanúgy 

reklámozott és forgalmazott termékek összetétele és minősége között jelentős 

különbségek vannak; mivel ezek a különbségek gyakran az olcsóbb és rosszabb 

minőségű összetevők használatának tudhatók be, amelynek következtében gyakran a 

tápérték is alacsonyabb lehet; 

B. mivel ezek az elemzések azt is mutatják, hogy bizonyos termékek kevesebb fő 

összetevőt vagy összetevőket tartalmaznak, amelyek kevésbé egészségesnek vagy 

rosszabb minőségűnek minősülnek, vagy olyan összevetőket, amelyek különböző ízzel, 

állaggal és más érzékszervi jellemzőkkel rendelkeznek; 

C. mivel a Mezőgazdasági és Halászati Tanács fent említett ülésének keretében több 

tagállam bemutatta olyan tanulmányok eredményeit, melyek alapján kiderül, hogy az 

Európai Unióban ugyanazon a néven és azonos csomagolással eltérő minőségű, más 

érzékszervi jellemzőkkel rendelkező és/vagy eltérő összetételű termékeket 

forgalmaznak, és felhívták arra a figyelmet, hogy ez a gyakorlat félrevezetheti a 

fogyasztókat, valamint tisztességtelen versenyt hoz létre; 

D. mivel az azonos márkajelzésű termékek különböző jellegzetességekkel rendelkezhetnek 

olyan indokolt tényezőkből adódóan, mint például a célrégiók fogyasztóinak 

preferenciái, a földrajzi elhelyezkedés, az előállítás helye, sajátos helyi követelmények 

vagy a nyersanyagok földrajzi vagy szezonális okokból adódó eltérő fellelhetősége; 

E. mivel az élelmiszerek biztonsága és minősége, valamint a fogyasztók csalással 

szembeni védelme a fő prioritások közé tartozik; 

F. mivel az összehasonlítható termékekben az összetevők bizonyított különbségei hosszú 

távon veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét – különösen a kiszolgáltatott helyzetű 

fogyasztók, például olyan gyermekek és felnőttek esetében, akiknek étrendi és/vagy 

egészségügyi problémájuk van –, és ily módon hozzájárulhatnak a polgárok jóllétének 

                                                 
1 HL L 65., 2016.2.19., 2. o. 
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romlásához; mivel ez a helyzet áll fenn például azokban az esetekben, amikor a zsír- 

és/vagy cukorszint a vártnál magasabb, az állati eredetű zsírokat növényi eredetű 

zsírokkal helyettesítik vagy fordítva, a cukrot mesterséges édesítőszerekkel 

helyettesítik, vagy a sótartalom nagyobb; mivel ha a címkézés nem tájékoztat pontosan 

a felhasznált adalékanyagokról és az alapvető összetevők helyettesítőinek számáról, az 

megtéveszti a fogyasztót és veszélyeztetheti is az egészségét; 

G. mivel a kettős minőségre vonatkozóan nincsenek uniós jogszabályok, ezért lehetetlen az 

összehasonlítás vagy a kettős minőség eseteinek megállapítása, ami azt jelenti, hogy 

nincsenek a helyzet orvoslására alkalmazható eszközök; mivel a Bizottság egészségügyi 

és élelmiszer-biztonsági ellenőrzéssel és elemzéssel foglalkozó szolgálatai rendszeresen 

jelentettek hiányosságokat az alkalmazandó uniós élelmiszerjogi követelmények 

végrehajtásában és érvényesítésében, például a mechanikusan lefejtett hús címkézése1 

vagy az élelmiszer-adalékanyagok használata2 tekintetében; mivel általában az 

élelmiszerek és más fogyasztási cikkek gyártói kihasználhatják az uniós jogszabályok 

eltérő értelmezését és/vagy annak a nemzeti illetékes hatóságok általi nem megfelelő 

végrehajtását és érvényesítését annak érdekében, hogy termékeiket a fogyasztók kárára 

megváltoztassák; mivel az ugyanazon márkanév alatt és ugyanazon csomagolásban 

forgalmazott termékek változó tartalma csökkenti a fogyasztói bizalmat és aláássa az 

Európai Unió szabályozási keretének jó hírét; 

H. mivel olyan termékek jelenléte az uniós egységes piacon, amelyeket több tagállamban 

azonosként forgalmaznak, ám amelyek jelentősen eltérő összetételűek vagy 

jellemzőjűek, teljes mértékben aláássa az Európai Unió egységes piacát képező 

alapelveket; mivel a belső piac fogyasztói számára ugyanolyan szintű védelmet kell 

biztosítani valamennyi tagállamban; 

I. mivel a fogyasztók egészségét potenciálisan befolyásoló összetételbeli különbségek 

nemcsak az élelmiszerekben, hanem a kozmetikai termékekben, a higiéniai 

termékekben és a tisztítószerekben is megfigyelhetők; 

J. mivel az élelmiszerekben található zsír-, cukor- és sótartalom csökkentésére irányuló 

megváltoztatási tevékenységek számos közép-, kelet- és délkelet-európai országban 

elmaradtak; 

K. mivel a márka hatást gyakorol a fogyasztó termékkel kapcsolatos érzékelésére, értékére 

és minőségére; mivel a fogyasztók nem számítanak arra, hogy az egységes piac 

különböző országaiban értékesített, azonos márkajelzéssel ellátott termékek eltérőek 

lehetnek; 

L. mivel a különböző tagállamok fogyasztói és/vagy a tagállamok között utazók 

önmagukban nem képesek felmérni bizonyos termékek ízének és összetevőinek 

esetleges különbségeit, amennyiben ezek nem jelennek meg a termék címkéjén, így a 

releváns információk hiányában vásárláskor nem tudnak tájékozott döntést hozni, ami 

torzíthatja gazdasági magatartásukat; 

M. mivel számos közvélemény-kutatás kimutatta, hogy a fogyasztók aggódnak az ilyen 

                                                 
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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minőségi különbségek miatt és másodosztályú uniós polgároknak érzik magukat; 

1. üdvözli, hogy 2 millió eurót különítettek el egy közös tesztelési módszer kifejlesztésére, 

továbbá hogy a 2018. évi uniós költségvetésbe belefoglaltak egy kísérleti projektet, 

amelynek célja, hogy számos termékkategória esetében megvizsgálják az eltérő 

termékminőség különböző aspektusait; sürgeti a tagállamokat és a nemzeti hatóságokat, 

hogy az eljárás megkönnyítése érdekében tevékenyen vegyenek részt a folyamatban 

levő vizsgálatokban és integrálják ezt a módszert a munkamódszereikbe; hangsúlyozza 

az élelmiszertermékek és a nem élelmiszer jellegű termékek mélyreható és időszerű 

elemzésének fontosságát, és sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson pénzügyi forrásokat 

egy legalább 2 évig tartó piacfelügyeleti időszak során az összehasonlító vizsgálatok 

elvégzésére ezen csalárd gyakorlatot használó gyártók elrettentése céljából; 

2. ösztönzi a Bizottságot egy szakosodott igazgatóság létrehozására a terület szakembereit 

bevonó, meglévő illetékes ügynökség koordinációja alatt, hogy azokban az esetekben, 

amikor felmerül a kettős minőség gyanúja, ellenőrzéseket végezzen a gyártók 

üzemeiben, valamint megvizsgálja a gyártási folyamatot annak ellenőrzése érdekében, 

hogy a termékek összetétele megfelel-e a gyártó által feltüntetettnek; felszólítja ezt az új 

igazgatóságot, hogy hozzon létre egy európai nyilvántartásként működő online 

platformot, amely két részt tartalmazna: egyet az illetékes hatóságok által kettős 

minőségűnek ítélt valamennyi termékkel kapcsolatos információk megosztására, egy 

másikat pedig az EU-ban értékesített termékekkel kapcsolatosan a gyártók által 

önkéntesen nyújtott információk megosztására; hangsúlyozza, hogy az információknak 

könnyen hozzáférhetőeknek és könnyen összehasonlíthatóaknak kell lenniük, így téve 

lehetővé a fogyasztók számára, hogy vásárlás előtt tájékozott döntést tudjanak hozni; 

3. tudomásul veszi, hogy az élelmiszerek minőségi jellemzőinek értékelése érdekében a 

Bizottság harmonizált európai módszertant adott ki az élelmiszerek kiválasztására, 

mintavételére és vizsgálatára vonatkozóan; hangsúlyozza azt az elkötelezettséget, hogy 

az egész Unióra kiterjedő vizsgálati eredményeket az év végéig rendelkezésre bocsátják; 

felhívja az Európai Parlament képviselőit, hogy vállaljanak nagyobb szerepet a 

folyamatban; hangsúlyozza, hogy az élelmiszer- és italtermékek eltérő minőségének 

vizsgálatára vonatkozó egységes módszer mellett egységes módszert kell kidolgozni a 

vizsgálati eredmények értékelésére és a megállapítások értelmezésére is; 

4. üdvözli az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű 

fórumon belül az eltérő minőségről folytatott megbeszéléseket; hangsúlyozza a lehető 

legtöbb érdekelt fél bevonásának szükségességét; 

5. üdvözli az élelmiszer-biztonsági tudományos tanulmányok átláthatóságának javítására 

irányuló bizottsági javaslatot, amely a polgárok által megfogalmazott aggályokra 

született válaszként a megbízható, tudományos kockázatértékelésen alapuló vásárlási 

döntéshozatalhoz szükséges információkhoz való hozzáférés ösztönzése érdekében; 

6. sajnálja, hogy az uniós élelmiszer- és fogyasztóvédelmi jognak a termékek eltérő 

minőségével kapcsolatos problémákra történő alkalmazásáról szóló bizottsági 

közlemény nem elég nagyra törő, mivel a fogyasztóvédelmi jogszabályokat 

általánosságban véve minden termékre alkalmazni kell, valamint hogy olyan lépéseket 

javasol, amelyek elégtelenek az egységes piacon lévő eltérő minőségű termékek 

problémájának kezeléséhez; hangsúlyozza az egyértelmű és hatékony iránymutatás és 
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támogatás fogyasztóvédelmi hatóságok számára történő kidolgozásának fontosságát, 

valamint azt, hogy sürgős korrekciós intézkedésekre van szükség a fogyasztókkal 

szembeni hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében; figyelmeztet, hogy a 

fogyasztókat nem szabad megtéveszteni, és felszólítja a nemzeti élelmiszerügyi 

hatóságokat, hogy eseti alapon állapítsák meg egyrészt, hogy ezek a gyakorlatok 

illegálisak-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv rendelkezései 

alapján, másrészt, hogy megfelelnek-e a tisztességes tájékoztatási követelményeknek, 

amelyeket a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 

1169/2011/EK rendelet határoz meg; 

7. aggodalmát fejezi ki az áruvásárlással kapcsolatosan a kereskedők által tapasztalt 

területi korlátok miatt; felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen vizsgálja meg az üzleti 

vállalkozások közötti tisztességtelen gyakorlatokat, például amikor a beszállítók a 

szupermarketeket arra kényszerítik, hogy termékeiket egy bizonyos gyárból szerezzék 

be, ami megakadályozhatja a fogyasztókat abban, hogy egy másik tagállamból 

származó, potenciálisan magasabb minőségű terméket vásároljanak, és ez torzítja az 

egységes piacot; 

8. megjegyzi, hogy a helyi gyártók nehezen férnek hozzá a közös piachoz; felszólítja a 

Bizottságot annak megállapítására, hogy a kettős minőség negatív következményekkel 

jár-e a helyi és regionális termelésre; 

9. hangsúlyozza, hogy növelni kell a fogyasztói tudatosságot, és javítani kell az 

információkhoz való hozzáférést; úgy véli , hogy az információszolgáltatásnak 

kötelezőnek kell lennie, nem pedig egyszerűen önkéntesnek; felszólítja a Bizottságot és 

az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy szervezzenek célzott kommunikációs 

kampányokat az uniós fogyasztók számára, különös tekintettel a nyugati tagállamokra, 

ahol a tudatosság alacsonyabb lehet; megjegyzi, hogy minden uniós polgárt érint az 

eltérő minőségi gyakorlat, például akkor, amikor a tagállamok között utaznak; üdvözli 

néhány gyártó nyilatkozatát, miszerint megváltoztatják receptjeiket; biztosítékot kér arra 

vonatkozóan, hogy az ilyen változtatások nem eredményezik a tagállamokban a 

termékminőség csökkentését; kiemeli az ipar szerepét a csomagoláson feltüntetett 

egyértelmű és pontos fogyasztói tájékoztatásban, a diszkriminatív gyakorlatok 

megszüntetésében és a fogyasztói bizalom helyreállításában; üdvözli a Bizottság 

kezdeményezését egy magatartási kódex termelők és márkaszövetségek általi 

kidolgozásának elősegítésére;  

10. hangsúlyozza, hogy nem célravezető az élelmiszerek ízének és receptjeinek EU-szerte 

történő egységesítése, mivel az élelmiszerek receptjei az Európai Unió regionális 

ízlésbeli változatosságának kifejeződései is; hangsúlyozza azonban, hogy a csecsemők 

és kisgyermekek számára készített ételek tekintetében mutatkozó jelentős különbségek 

nem indokolhatók kizárólag regionális ízlésbeli preferenciákkal; tudomásul veszi azt az 

érvet, amely szerint más termékek bizonyos esetekben jogos okokból kifolyólag 

eltérhetnek; hangsúlyozza azonban, hogy a fogyasztókat egyértelműen és időben 

tájékoztatni kell az ilyen különbségekről; azon a véleményen van, hogy az azonos 

márkájú élelmiszerek íze és receptje esetenként eltérő lehet, ami a helyi piacok bizonyos 

körülményeitől, a helyi nyersanyagok használatától és annak szükségességétől függ, 

hogy figyelembe vegyék a nemzeti jogszabályokat vagy a megváltoztatási célokat, ami 

különbségeket eredeményezhet; 
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11. hangsúlyozza a civil társadalom fontosságát az eltérő minőségű gyakorlatok 

elemzésében, ellenzésében és a tudatosság növelésében; felszólít a nemzeti fogyasztói 

szervezetek fokozott támogatására – különösen azon országokban, ahol még viszonylag 

gyengék – annak érdekében, hogy képesek legyenek kapacitást építeni, vizsgálati 

tevékenységüket fejleszteni és hozzájárulni az illetékes hatóságok mellett a 

tisztességtelen termékmegkülönböztetés helyzetének ellenőrzéséhez és felfedéséhez; 

kéri az élelmiszerbiztonság és a fogyasztói jogok terén tapasztalt visszaélések 

intézményi és egyéni bejelentőinek fokozottabb védelmét; 

12. hangsúlyozza, hogy a fogyasztói preferenciákra és az élelmiszerek összetételének 

megváltoztatására való hivatkozás, például a vonatkozó nemzeti szabályoknak való 

megfelelés, semmiképpen sem indokolhatja, hogy a piacon eltérő minőségű termékeket 

forgalmazzanak, ha erről nem szolgáltattak kellőképpen megfelelő tájékoztatást, mert 

ezek a termékek nem képviselik a fogyasztók többségének érdekeit és a preferenciák 

meghatározásának folyamata nem átlátható;  

13. határozottan elutasítja egyes gyártók azon állítását, hogy az összetételt és/vagy a 

minőséget azért változtatták meg, hogy az árak megfeleljenek a fogyasztói 

elvárásoknak; hangsúlyozza, hogy különböző tanulmányok kimutatták, hogy az 

alacsonyabb minőségű termékek gyakran drágábbak, mint az Unió más országaiban a 

magasabb színvonalú ugyanazon termékek; 

14. úgy véli, hogy az egységes piacon belül elvileg nem szabad különbséget tenni a 

minőség vagy a tápérték között meghatározott és azonos típusú csomagolásban 

forgalmazott termékek esetén; megjegyzi azonban, hogy az azonos márkajelzésű 

termékek különböző jellegzetességekkel rendelkezhetnek olyan indokolt tényezőkből 

adódóan, mint például az előállítás földrajzi helye, sajátos helyi követelmények vagy a 

nyersanyagok földrajzi vagy szezonális okokból adódó eltérő fellelhetősége, de a 

fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell világos és látható módon a termék 

csomagolásán bármely összetevőnek és jellegzetességnek az eredeti recepthez képest 

történő megváltoztatásáról; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a termékek 

címkézésével kapcsolatos jogszabályok módosítására; 

15. erősen javasolja a körforgásos gazdaság elvének használatát a termékcsomagolásban és 

hangsúlyozza, hogy ha egy tagállamban egy termék csomagolásakor betartják ezt az 

elvet, akkor a gyártónak összehangolt erőfeszítéseket kell tennie annak biztosítása 

érdekében, hogy ez így történjen minden olyan termék esetében, amelyet ugyanazon 

márkanév alatt ugyanazon típusú csomagolásban forgalmaznak az Unióban és azon túl; 

16. hangsúlyozza a fogyasztói várakozások viszonyítási alapjaként használt 

„referenciatermék” fogalmának fontosságát; kiemeli, hogy a fogyasztókat megfelelően 

tájékoztatni kell az általuk vásárolt termékek összetételéről, hogy ne vásároljanak olyan 

terméket, amelynek az összetétele eltér az általuk elképzelttől; 

17. hangsúlyozza, hogy az eltérő minőségű termékek egyes esetei az uniós jog 

végrehajtásának hiányából származnak; felszólítja a tagállami hatóságokat, hogy 

sürgősen érvényesítsék az élelmiszerek címkézésére vonatkozó meglévő uniós 

szabályokat, többek között például a mechanikusan lefejtett hús tekintetében; 

18. üdvözli a Bizottság közelmúltbeli kezdeményezéseit a kettős minőség kérdésének 
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kezelésére irányulóan, különösen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 

irányelv korszerűsítését, amely az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” néven 

ismert, a fogyasztók védelmére vonatkozó javaslatot tartalmazó intézkedéscsomag 

részét képezi; sajnálja azonban, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 

szóló irányelv 6. cikkének javasolt módosítása valószínűleg nem vezet nagyobb 

jogbiztonsághoz; úgy véli, hogy az irányelv I. mellékletének módosítása oly módon, 

hogy az eltérő minőség gyakorlatát tiltólistára helyezi, a leghatékonyabb módja az 

eltérő minőség eseteinek piaci kezeléséhez; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson 

jogi keretet arra, hogy a fogyasztói jogok megsértése esetén a fogyasztók jogorvoslattal 

élhessenek a gyártókkal szemben; 

19. megjegyzi, hogy a termékek eltérő minősége nemcsak az élelmiszertermékeket érinti, 

hanem számos különböző ágazatot is, például a kozmetikai ágazatot; további 

erőfeszítéseket kér a megkülönböztetésmentes gyakorlatok tagállamok közötti 

megteremtése és a belső piacon található összes termékre vonatkozó szabályok 

tekintetében; 

20. hangsúlyozza, hogy hatékony és átfogó jogi szabályozásra van szükség, amely világos 

utasításokat tartalmaz az eltérő minőség kérdésének kezelésére. 
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