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Θέμα: Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά

Πολυάριθμες μελέτες και δοκιμές έχουν καταδείξει ότι υπάρχουν διαφορές στη σύνθεση των 
προϊόντων και στα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που διανέμονται και πωλούνται 
στην ενιαία αγορά με την ίδια ονομασία και με φαινομενικά πανομοιότυπη συσκευασία, γεγονός που 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές. Η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών ανησυχεί 
για τις διαφορές αυτές.

Το φαινόμενο αυτό συνιστά διάκριση σε βάρος των καταναλωτών στις αγορές των διαφόρων κρατών 
μελών. Καμία διάκριση δεν μπορεί όμως να γίνει αποδεκτή. Όλοι οι καταναλωτές της ΕΕ θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προϊόντα της ίδιας ποιότητας. Ταυτόχρονα, επικρατεί αβεβαιότητα για την υγεία 
των καταναλωτών.

Αν και το Κοινοβούλιο έχει κάνει ένα πρώτο βήμα για την καταπολέμηση των προϊόντων δύο 
ποιοτήτων στην ενιαία αγορά με την έγκριση έκθεσης σχετικά με αυτά τα προϊόντα, η εσωτερική 
αγορά εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς ρυθμισμένη ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των 
προϊόντων δύο ποιοτήτων. Προϊόντα με την ίδια εμπορική ονομασία και συσκευασία μπορεί, παρ’ όλα 
αυτά να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο.

1. Σκοπεύει η Επιτροπή να λάβει νέα νομοθετικά μέτρα για την εξάλειψη των προϊόντων δύο 
ποιοτήτων το επόμενο διάστημα και να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο την προστασία των 
καταναλωτών της ΕΕ και την εμπιστοσύνη τους στην εσωτερική αγορά;
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