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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 Rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o rozdieloch v zložení a kvalite výrobkov predávaných na východných a 
západných trhoch EÚ1

1. Niekoľko štúdií potvrdilo rozdiely v zložení a kvalite výrobkov na východných a 
západných trhoch EÚ.

2. Preukázalo sa, že mnohé výrobky predávané na „východných“ trhoch majú oveľa nižšiu 
kvalitu a obsahujú omnoho menej vysokokvalitných zložiek ako tie, ktoré sa predávajú na 
západných trhoch. Tento problém sa týka širokej škály výrobkov – od potravín a 
toaletných potrieb po detergenty a dezinfekčné prostriedky –, ktoré sú nižšej kvality než 
„identické“ výrobky v západnej časti trhu EÚ.

3. Hoci EÚ vedie s USA rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom 
partnerstve (TTIP), jej vlastný samostatný trh ani zďaleka nie je jednotný.

4. Komisia sa preto vyzýva, aby:

a) uskutočnila prieskum trhu, aby získala lepšie porozumenie rozsahu nerovností u 
výrobkov a ich príčiny;

b) zbierala a zverejňovala údaje vo verejnom dokumente;

c) v partnerstve s európskymi inštitúciami pre ochranu spotrebiteľa navrhla možné 
riešenia na ukončenie diskriminácie spotrebiteľov vo východných členských štátoch.

5. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


