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Předmět:

Závažná interpelace - rozdíly v prohlášeních, složení a chuti výrobků na
středoevropských/východoevropských a západoevropských trzích v EU

Rada pro zemědělství a rybolov na svém 3524. zasedání, které se konalo dne 6. března 2017
v Bruselu, požádala v souvislosti s dvojí kvalitou potravin Komisi, aby „zvážila vhodné kroky, včetně
legislativy na úrovni EU“.
Studie potvrdily rozdíly ve složení a kvalitě produktů, které se prodávají na
středoevropských/východoevropských trzích EU, a produktů identické značky a s identickým obalem,
které se prodávají na západoevropských trzích EU, přičemž mnoho produktů prodávaných ve
středoevropských/východoevropských zemích EU často obsahuje méně kvalitní složky, než obsahují
produkty dané značky prodávané na západoevropských trzích EU. Některé studie uvádějí, že až
polovina produktů zahrnuje rozdíly, které mají značný dopad na jejich kvalitu, mj. obsahují nižší poměr
masa, větší poměr tuků a více umělých sladidel a konzervačních látek a mají nižší hmotnost.
Tato situace byla zaznamenána u široké škály produktů – od potravin a toaletních potřeb po čisticí
a dezinfekční látky; produkty mají nižší kvalitu a někdy se prodávají za vyšší cenu než identické
produkty v západním segmentu trhu EU.
Je pravda, že podniky činí rozdíly mezi produkty podle trhů. Je však nepřípustné, aby existovaly rozdíly
v kvalitě základních složek a aby byli spotřebitelé takto klamáni.
Pokud jde o jednotný vnitřní trh EU, jaká opatření přijme Komise, aby ukončila tyto praktiky tříštění
jednotného trhu? Hodlá Komise v zájmu ochrany spotřebitelů a zamezení dvojím standardům kvality
produktů prodávaných na středoevropských/východoevropských trzích a na trzích v západní Evropě
revidovat legislativu EU?
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