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Tárgy: Eltérések a termékek címkézése, összetétele és íze tekintetében a közép-kelet-európai 
és a nyugati uniós piacok között 

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2017. március 6-án Brüsszelben tartott 3524. ülésén a 
Bizottságot felkérték, hogy az élelmiszerek kettős minősége tárgyában „fontolja meg a megfelelő 
fellépést, beleértve az uniós szintű jogi szabályozást is.” 

A vizsgálatok kimutatták, hogy különbségek vannak ugyanazon márkájú és azonos csomagolású, a 
közép-kelet-európai, illetve a nyugati uniós piacokon értékesített termékek között összetételüket és 
minőségüket tekintve, és számos, a kelet-közép-európai országokban értékesített termék gyakran 
alacsonyabb minőségű összetevőket tartalmaz, mint az EU nyugati piacain értékesített márkás 
termék. Egyes vizsgálatok szerint a termékek csaknem fele olyan különbségeket mutatott, hogy az 
jelentősen befolyásolja a minőségüket – például kisebb arányban tartalmaznak húst, magasabb 
arányban zsírokat, több mesterséges édesítő- és tartósítószer található bennük, és kisebb tömegűek. 

A fentiek számos termék esetében – élelmiszerektől és piperecikkektől tisztító és fertőtlenítő szerekig 
terjedően – kimutathatók, melyek alacsonyabb minőségűek, ugyanakkor néha magasabban árazottak, 
mint az uniós piac nyugati szegmensében értékesített azonos termékek. 

A vállalatok valóban a különféle piacokhoz igazítják termékeiket. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy az 
alapösszetevők tekintetében minőségi különbségek álljanak fenn, és ezáltal megtévesszék a 
fogyasztókat. 

Figyelemmel az EU egységes belső piacára, a Bizottság milyen intézkedéseket kíván hozni annak 
érdekében, hogy véget vessen az egységes piacot fragmentáló efféle gyakorlatoknak? A Bizottság 
áttekinti-e az uniós szabályozást annak érdekében, hogy a fogyasztók védelmében kiküszöbölje a 
kettős termékminőséget jelentő szabványokat a közép-kelet-európai és a nyugat-európai piacokon 
egyformán értékesített termékek esetében? 


