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Návrh aktu Únie o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti výrobkov na trhoch 
krajín strednej/východnej a západnej EÚ

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 5 rozhodnutia Európskeho parlamentu z 28. septembra 2005, 
ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu1,

– so zreteľom na článok 46 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže na 3524. zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktoré sa 
konalo 6. marca 2017 v Bruseli a týkalo sa dvojakej kvality potravín, bola Komisia 
požiadaná, aby preskúmala vhodné opatrenia vrátane právnych predpisov na úrovni EÚ;

B. keďže štúdie potvrdili rozdiely v zložení a kvalite výrobkov predávaných v rovnakom 
balení pod rovnakou značkou na trhoch krajín strednej/východnej a západnej EÚ;

C. keďže mnohé výrobky predávané v stredoeurópskych a východoeurópskych členských 
štátoch EÚ obsahujú prísady nižšej kvality ako výrobky tej istej značky predávané na 
trhoch v západnej časti EÚ; keďže podľa niektorých štúdií až jedna polovica výrobkov 
vykazuje rozdiely, ktoré významne ovplyvňujú ich kvalitu, vrátane vyššieho podielu 
tuku, nižšieho obsahu mäsa, väčšieho množstva umelých sladidiel a konzervačných 
látok a nižšej hmotnosti;

D. keďže tieto rozdiely boli zistené v širokej škále výrobkov, od potravín a toaletných 
potrieb po čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré sú nižšej kvality a niekedy sa 
predávajú za vyššiu cenu ako rovnaké výrobky v západnom segmente trhu EÚ;

E. keďže spoločnosti rozlišujú výrobky podľa trhov; keďže je však neprípustné, aby 
existovali rozdiely, pokiaľ ide o kvalitu základných zložiek, čo je v konečnom dôsledku 
zavádzajúce pre spotrebiteľov;

1. žiada Komisiu, aby do 30. septembra 2017 predložila na základe článku 114 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie návrh aktu, na základe ktorého sa právne predpisy EÚ 
prepracujú tak, aby sa prestali uplatňovať tieto postupy vedúce k fragmentácii trhu 
a zabezpečila sa ochrana spotrebiteľov tým, že sa odstránia dvojaké normy kvality 
výrobkov predávaných v strednej/východnej a v západnej Európe.

1 Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súčasnosti neexistujú v právnych predpisoch Únie ustanovenia na zabezpečenie ochrany 
spotrebiteľov v súvislosti s kvalitou výrobkov predávaných v rámci vnútorného trhu 
v rovnakom balení a pod rovnakou značkou.

Často sa stáva, že značkové výrobky/potraviny predávané v rôznych členských štátoch 
vyzerajú rovnako, majú však odlišný obsah a ich verzia predávaná v štátoch strednej 
a východnej Európy je často horšej kvality.

Hlavným problémom sú rôzne normy kvality, pokiaľ ide o základné zloženie výrobku určitej 
značky.

Odstránenie týchto dvojakých noriem na vnútornom trhu a zavedenie požiadavky, aby 
spoločnosti predávali identické produkty určitej značky v celej EÚ, by si vyžadovalo, aby 
Únia prepracovala svoje právne predpisy a zaviedla prísnejšiu reguláciu.

Komisia by mala zaručiť ochranu spotrebiteľa a bojovať proti dvojakým štandardom tým, že 
podnikne legislatívne kroky proti tomuto nespravodlivému narúšaniu vnútorného trhu 
prostredníctvom aktu Únie zameraným na revíziu súčasnej legislatívy EÚ s cieľom zastaviť 
uplatňovanie takýchto postupov a fragmentáciu trhu.


