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Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από 

συζήτηση G-000003/2017 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 130β του Κανονισμού 
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Pitera 

Θέμα: Διαφορές όσον αφορά τις δηλώσεις, τη σύνθεση και τη γεύση προϊόντων στις αγορές των 
κρατών μελών της κεντρικής/ανατολικής Ευρώπης και αυτών της δυτικής  Ευρώπης  

Στην 3524η συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 6 
Μαρτίου 2017, σχετικά με τη διπλή ποιότητα των τροφίμων, η Επιτροπή κλήθηκε «να εξετάσει τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ». 

Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι υφίστανται διαφορές στη σύνθεση και την ποιότητα προϊόντων με 
ταυτόσημη εμπορική ονομασία και συσκευασία που πωλούνται στις αγορές των κρατών μελών της 
κεντρικής/ανατολικής Ευρώπης και αυτών της δυτικής  Ευρώπης, και ότι πολλά προϊόντα που 
πωλούνται στις χώρες της κεντρικής/ανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά περιέχουν συστατικά 
χαμηλότερης ποιότητας από ό,τι τα αντίστοιχα προϊόντα με την ίδια επωνυμία που πωλούνται στις 
δυτικές αγορές της ΕΕ. Ορισμένες μελέτες επισημαίνουν ότι έως και το ήμισυ των προϊόντων 
περιέχουν διαφορές που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητά τους, μεταξύ άλλων με χαμηλότερο 
ποσοστό κρέατος, υψηλότερο ποσοστό λιπαρών ουσιών, περισσότερες τεχνητές γλυκαντικές ουσίες 
και συντηρητικά, καθώς και χαμηλότερο βάρος. 

Αυτό καταγράφεται σε μια ευρεία σειρά προϊόντων – από τρόφιμα και είδη ατομικής περιποίησης μέχρι 
απορρυπαντικά και απολυμαντικά – τα οποία είναι χαμηλότερης ποιότητας και ορισμένες φορές 
υψηλότερης τιμής από ταυτόσημα προϊόντα στο δυτικό τμήμα της αγοράς της ΕΕ. 

Είναι γεγονός ότι οι εταιρίες διαφοροποιούν τα προϊόντα τους σύμφωνα με τις αγορές. Ωστόσο, είναι 
απαράδεκτο να υφίστανται διαφορές στην ποιότητα βασικών συστατικών στοιχείων και να 
παραπλανώνται με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ενιαία εσωτερική αγορά της ΕΕ, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή 
προκειμένου να θέσει τέλος σε παρόμοιες πρακτικές κατάτμησης της ενιαίας αγοράς; Προτίθεται η 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές με 
την εξάλειψη διπλών προδιαγραφών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται στην 
κεντρική/ανατολική Ευρώπη και τη δυτική Ευρώπη; 


