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Tema: Produktų deklaracijų, sudėties ir skonio skirtumai ES vidurio, rytinėse ir vakarinėse 
rinkose 

2017 m. kovo 6 d. Briuselyje surengtame Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 3524-ame posėdyje, 
susijusiame su dvejopa maisto produktų kokybe, Komisijos buvo paprašyta „apsvarstyti galimybę imtis 
tinkamų veiksmų, įskaitant ES lygmens teisės aktus“. 

Tyrimais patvirtinta, kad ES vidurio, rytinėse ir vakarinėse rinkose to paties prekės ženklo ir 
vienodomis pakuotėmis parduodamų produktų, taip pat daugelio produktų, parduodamų ES vidurio ir 
rytinėse valstybėse, sudėtyje dažnai esama prastesnės kokybės sudedamųjų dalių, nei prekių ženklu 
pažymėtuose produktuose, parduodamuose vakarinėse ES rinkose. Kai kuriais tyrimais nustatyta, kad 
beveik pusėje produktų esama skirtumų, darančių ženklų poveikį jų kokybei, įskaitant mažesnę 
procentinę dalį mėsos, didesnę procentinę dalį riebalų, daugiau dirbtinių saldiklių bei konservantų ir 
mažesnį svorį. 

Tai buvo nustatyta įvairiuose produktuose –nuo maisto ir tualeto reikmenų iki ploviklių ir dezinfekavimo 
priemonių, – kurie yra prastesnės kokybės ir kartais parduodami brangiau nei tokie patys produktai ES 
rinkos vakariniame segmente. 

Tiesa, kad įmonės diferencijuoja produktus pagal rinkas. Vis dėlto nepriimtina, kad esama pagrindinių 
sudedamųjų dalių kokybės skirtumų ir kad vartotojai taip klaidinami. 

Atsižvelgiant į ES bendrąją vidaus rinką, kokių priemonių imsis Komisija, kad panaikintų tokį bendrąją 
rinką skaidantį elgesį? Ar Komisija persvarstys ES teisės aktus, siekdama apsaugoti vartotojus 
pašalinant dvigubus standartus, taikomus produktų, parduodamų Europos Sąjungos vidurinėje, 
rytinėje ir vakarinėje dalyse, kokybei? 


