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Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000019/2017 
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Vec: Väčšia interpelácia - rozdiely vo vyhláseniach, v zložení a chuti v súvislosti s výrobkami 
na východných a západných trhoch EÚ 

Na 3524. zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktoré sa konalo 6. marca 
2017 v Bruseli a týkalo sa dvojakej kvality potravín, bola Komisia požiadaná, aby preskúmala vhodné 
opatrenia vrátane právnych predpisov na úrovni EÚ. 

Štúdie potvrdili rozdiely v zložení a kvalite výrobkov rovnakej značky a rovnakého balenia predávaných 
na trhoch v členských štátoch strednej/východnej v porovnaní so západnými trhmi Európy a mnohé 
výrobky predávané v týchto krajinách EÚ často obsahujú menej kvalitné zložky ako značkové výrobky 
predávané na západných trhoch EÚ. Niektoré štúdie naznačujú, že až jedna polovica výrobkov 
obsahuje rozdiely, ktoré významne ovplyvňujú ich kvalitu, vrátane nižšieho podielu mäsa, vyššieho 
podielu tukov, väčšieho množstva umelých sladidiel a konzervačných látok a nižšej váhy. 

Toto bolo zistené v širokej škále výrobkov, od potravín a toaletných potrieb po čistiace a dezinfekčné 
prostriedky, ktoré sú nižšej kvality a niekedy za vyššiu cenu než rovnaké výrobky v západnej časti trhu 
EÚ. 

Je pravda, že spoločnosti rozlišujú výrobky podľa trhov. Je však neprípustné, že existujú rozdiely v 
kvalite základnej zložky, a to, že spotrebitelia sú uvádzaní do omylu. 

Aké opatrenia, pri zohľadnení jednotného vnútorného trhu EÚ, prijme Komisia s cieľom skoncovať s 
takýmito postupmi fragmentácie jednotného trhu? Vykoná Komisia revíziu právnych predpisov EÚ s 
cieľom chrániť spotrebiteľov prostredníctvom odstránenia dvojitých štandardov v kvalite výrobkov 
predávaných v strednej/východnej a západnej Európe? 


