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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la diferențele existente în privința componenței și a calității produselor comercializate pe 
piețele din estul și din vestul UE1

1. Au existat studii care au confirmat că există diferențe în privința componenței și a calității 
produselor comercializate pe piețele din estul și din vestul UE.

2. S-a demonstrat că multe produse vândute pe piețele „din est” sunt de o calitate mult mai 
redusă și conțin mai puține ingrediente de înaltă calitate decât cele vândute pe piața 
vestică. Această problemă afectează o gamă largă de produse - de la alimente și articole de 
toaletă la detergenți și dezinfectanți -, care au o calitate inferioară produselor „identice” 
din segmentul vestic al pieței UE.

3. În timp ce UE s-a angajat în negocieri cu SUA privind Parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP), propria sa piață unică este încă departe de a fi uniformă.

4. În consecință, Comisia este invitată:

(a) să realizeze un studiu de piață pentru a înțelege mai bine amploarea inegalității privind 
produsele, precum și cauzele acesteia;

(b) să colecteze si să publice datele într-un document public;

(c) să propună, în colaborare cu instituțiile europene de protecție a consumatorilor, soluții 
posibile pentru a pune capăt discriminării consumatorilor din statele din Europa de 
Est, membre ale Uniunii Europene. 

5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


