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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o rozdílech ve složení 
a kvalitě výrobků prodávaných na východních a západních trzích v EU1

1. Některé studie potvrdily rozdíly ve složení a kvalitě výrobků prodávaných na východních 
a západních trzích v EU.

2. Bylo prokázáno, že řada výrobků prodávaných na „východních“ trzích je mnohem méně 
kvalitní a obsahuje mnohem méně vysoce kvalitních složek než výrobky prodávané na 
západních trzích. Tento problém se týká široké řady produktů – od potravin a toaletních 
potřeb po prací, čisticí a dezinfekční prostředky–, které jsou méně kvalitní než „identické“ 
výrobky v západním segmentu trhu EU.

3. Ačkoliv je EU zapojena do jednání s USA o transatlantickém obchodním a investičním 
partnerství (TTIP), její vlastní jednotný trh ještě zdaleka není stejnoměrný.

4. Proto se Komise vyzývá, aby:

a) provedla průzkum trhu s cílem získat více informací o tom, do jaké míry jsou výrobky 
odlišné, a pochopit příčiny tohoto jevu;

b) shromažďovala údaje a zveřejnila je ve veřejném dokumentu;

c) ve spolupráci s evropskými institucemi na ochranu spotřebitele navrhla možná řešení s 
cílem ukončit diskriminaci spotřebitelů ve východních členských státech.

5. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


