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Предложение за акт на Съюза относно разлики в обозначенията, състава и вкуса 
на продукти, предлагани на централния/източния и на западния пазар на ЕС

Европейският парламент,

– като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 5 от решението на Европейския парламент от 28 септември 
2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент1,

– като взе предвид член 46, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че на 3524-ото заседание на Съвета по селско стопанство и 
рибарство, проведено в Брюксел на 6 март 2017 г. във връзка с разликите в 
качеството на хранителните продукти, беше отправено искане към Комисията да 
обмисли предприемането на подходящи действия, в това число приемане на 
законодателство на равнище ЕС;

Б. като има предвид, че проучвания потвърдиха различията в състава и качеството 
на продукти, предлагани за продажба с идентични опаковки и под същите марки 
на централния/източния и на западния пазар на ЕС;

В. като има предвид, че редица продукти, които се продават в държавите членки от 
централната/източната част на ЕС, съдържат съставки с по-ниско качество в 
сравнение с продукти, които се продават на западния пазар на ЕС под същите 
марки; като има предвид, че някои проучвания показват, че близо половината от 
продуктите показват различия, които се отразяват в значителна степен на тяхното 
качество, като например по-висок дял на мазнините, по-нисък процент на 
съдържание на месо, повече изкуствени подсладители и консерванти, както и по-
ниско тегло;

Г. като има предвид, че тези различия бяха открити в широк набор от продукти — от 
хранителни продукти и продукти за лична хигиена до почистващи препарати и 
дезинфектанти — които са с по-ниско качество, а понякога и на по-висока цена от 
идентични продукти, предлагани на западния сегмент на пазара на ЕС;

Д. като има предвид, че дружествата диференцират продуктите според пазарите; 
като има предвид обаче, че е неприемливо да съществуват различия в качеството 
на основните съставки, което като следствие е подвеждащо за потребителите;

1. изисква от Комисията да представи до 30 септември 2017 г., на основание член 
114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предложение за акт за 
преразглеждане на законодателството на ЕС, така че да се сложи край на тези 
практики на разпокъсаност на пазара и да се защитят потребителите чрез 
премахване на двойните стандарти за качество на продуктите, продавани в 
Централна/Източна и Западна Европа.

1 ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Понастоящем в законодателството на ЕС не съществуват разпоредби за защита на 
потребителите по отношение на качеството на продуктите, предлагани за продажба с 
идентични опаковки и под същите марки в рамките на вътрешния пазар.

Често пъти маркови продукти/храни, които се продават в различни държави членки, 
изглеждат по същия начин, но се различават по отношение на своето съдържание, като 
вариантите, продавани в държавите членки от Централна и Източна Европа често са с 
по-ниско качество.

Ключовият въпрос тук са различните стандарти за качество по отношение на основните 
съставки на марковите продукти.

За премахването на тези двойни стандарти в рамките на вътрешния пазар и изискването 
дружествата да продават идентични маркови продукти в целия ЕС ще бъде нужно 
Съюзът да преразгледа своето законодателство и да въведе по-строга нормативна 
уредба.

Комисията следва да гарантира защитата на потребителите и да се бори с двойните 
стандарти чрез започване на законодателни действия срещу това нелоялно нарушаване 
на вътрешния пазар посредством акт на Съюза за преразглеждане на съществуващото 
законодателство на ЕС, за да се сложи край на тези практики и на разпокъсаността на 
пазара.


