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Zadeva: O razlikah v deklaracijah, sestavi in okusu izdelkov na trgu srednjega, vzhodnega in 
zahodnega dela EU 

Na 3524. seji Sveta za kmetijstvo in ribištvo o dvojni kakovosti živil, ki je potekala v Bruslju 6. marca 
2017, so Komisijo pozvali, naj razmisli o ustreznih ukrepih, tudi o zakonodaji na ravni EU. 

Študije so pokazale razlike v sestavi in kakovosti izdelkov z enako znamko in enako embalažo, ki so v 
prodaji na trgu v srednjem in vzhodnem ter zahodnem delu EU, saj številni izdelki, ki so v prodaji v 
srednjem in vzhodnem delu EU, pogosto vsebujejo sestavine nižje kakovosti kot izdelki z zaščitnim 
znakom, ki so v prodaji na zahodnih trgih EU. Nekatere študije so pokazale, da skoraj polovica 
izdelkov vsebuje razlike, ki bistveno vplivajo na njihovo kakovost, vključno z manjšim deležem mesa, 
višjim deležem maščob, večjo količino umetnih sladil in konzervansov ter nižjo težo. 

To je bilo opaženo v široki paleti izdelkov – od hrane in izdelkov za osebno higieno do čistil in razkužil 
–, ki so manj kakovostni in včasih dražji od enakih izdelkov na zahodnem delu trga EU. 

Podjetja izdelke res razločujejo glede na trge, nesprejemljivo pa je, da obstajajo razlike v kakovosti 
osnovne sestavine in da potrošnike glede tega zavajajo. 

Ob upoštevanju enotnega notranjega trga EU, katere ukrepe bo Komisija sprejela za odpravo takih 
praks, ki ga drobijo? Ali bo Komisija pregledala zakonodajo EU in zaščitila potrošnike z odpravo 
dvojnih standardov v kakovosti izdelkov, ki se prodajajo na trgih srednje, vzhodne in zahodne Evrope? 


