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‘Не приемам, че в някои части на Европа на хората се продават храни с пониско качество, отколкото в други държави, въпреки че търговската марка
и опаковката са едни и същи. Сега трябва да предоставим на националните
органи повече правомощия, за да отстранят незаконните практики
навсякъде където съществуват.’
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза, 13 септември 2017 г.

В своята реч за състоянието на Съюза през 2017 г. председателят Юнкер обяви, че през следващите седмици Комисията
ще представи насоки относно различното качество на продуктите. Тези насоки трябва да помогнат на националните органи за защита на потребителите да използват по-добре съществуващите закони на ЕС за потребителите, за да
идентифицират и преодоляват неоправданите разлики.

ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?
Потребителите от редица държави от ЕС се оплакаха, че
някои продукти, като например безалкохолни напитки,
кафе или рибни хапки, са с по-лошо качество в страната
им в сравнение с продукти от същия производител,
продавани със същата марка отвъд границата. Проучванията показват, че действително съществуват наглед
сходни продукти на пазара на ЕС, които в някои държави
членки имат например различно съдържание на месо или
риба, по-голяма масленост или друг вид подсладител.

Примери за разлики в продуктите
Производител на кафе продава същата марка кафе в
две различни държави, но в едната кафето е с по-малко
съдържание на кофеин и повече захар. Замразени
рибни хапки се предлагат на пазара в различни
държави с една и съща опаковка, а същевременно
някъде съдържат по-малко риба. В някои държави се
продава марка студен чай, съдържаща по-малко захар,
заместена от изкуствени подсладители.

КАКВИ ДЕЙСТВИЯ Е ПРЕДПРИЕЛА КОМИСИЯТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС?
ЕС е въвел строги правила, за да се избегне заблуждаването на потребителите (Директива за нелоялните търговски практики).
Производителите и търговците трябва да информират правилно потребителите относно истинската същност и съставките на
продукта. Националните органи за защита на потребителите са отговорни за прилагането на общите правила на ЕС във всеки
национален контекст. Въз основа на тези правила Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и
равнопоставеността между половете, прикани органите за защита на потребителите да съберат доказателства, за да се
разбере по-добре кои държави и кои продукти са засегнати. Изследванията от различни страни сочат, че една и съща
марка на някои продукти показва различия в отделните държави. Комисията също се обърна към производителите и браншовите организации, като поиска от тях да гарантират, че членовете им спазват най-високите промишлени стандарти, за да се
предотвратят проблемите с различното качество.

КАКВИ СА СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ?
 омисията работи по методика за подобряване на сравнителните изпитвания на хранителни продукти, така че
К
държавите членки да могат да обсъждат този въпрос на солидна научна основа, която се споделя и е една и съща
за всички. Комисията предостави на своя Съвместен изследователски център (JRC) 1 милион евро за разработването
на тази методика. Комисията финансира допълнителна дейност по събирането на доказателства и правоприлагането,
като предлага на държавите членки 1 милион евро за финансиране на проучвания или действия по правоприлагане.
Производителите и браншовите организации се ангажираха с разработването на кодекс на поведение до тази есен. През
септември и ноември Комисията ще организира работни срещи с органите за защита на потребителите и безопасност на
храните.

