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Generální ředitelství
pro spravedlnost a
spotřebitele

Komisařka. Spavedlnost,
spotřebitelé a rovnost žen a mužů

Účelem těchto pokynů, které dnes Komise přijala, je umožnit vnitrostátním orgánům lépe
aplikovat stávající právní předpisy EU pro oblast potravin a ochranu spotřebitele, aby mohly
případy neodůvodněné dvojí kvality identifikovat a řešit.
„Není správné, že některým občanům jsou pod stejnou značkou a ve
stejném balení prodávány potraviny nižší kvality než občanům v jiných
zemích. Musíme nyní národním orgánům pomoci veškeré nezákonné
praktiky vymýtit, ať už se vyskytnou kdekoli. V Evropě nesmí existovat
žádní spotřebitelé druhé kategorie.“
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, projev o stavu Unie, 13. září 2017

„Prodávat dva různé produkty ve stejném balení je nepoctivé, protože
spotřebitel je tak klamán. Taková praxe je podle právních předpisů EU
zakázána, a proto se snažíme s těmito aktivitami skoncovat. Chceme, aby
se ke všem spotřebitelům v EU přistupovalo stejně.“
Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů

V čem spočívá problém?
Spotřebitelé z řady zemí EU si stěžují, že kvalita některých výrobků je v jejich zemi nižší než u výrobků týchž
značek od týchž výrobců prodávaných v zahraničí.
Tento problém se týká potravin, jež jsou v několika členských státech EU uváděny na trh pod stejnou značkou
a ve stejném balení, ale jež mají různé složení. To může ovlivnit spotřebitelovo rozhodnutí, zda si výrobek
koupí či nikoli. Z pohledu spotřebitele zní otázka takto: „Koupil bych si tento výrobek, kdybych věděl, že
bude kvůli výrazně jinému složení chutnat jinak, než stejně vyhlížející výrobek, který jsem ochutnal jinde?“
Pokud odpověď zní „ne“, spotřebitel nebyl dostatečně informován. Spotřebitel musí být schopen podle jejich
složení výrobky rozlišovat.

Spravedlnost
a spotřebitele
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Jak mohou vnitrostátní orgány uplatnit příslušné pokyny v praxi?
Právní předpisy EU pro oblast potravin obsahují
seznam nejdůležitějších informací, které
musí výrobce na balení výrobku uvádět. Tyto
informace a normy bezpečnosti potravin musí být
nekompromisně dodržovány.

Příklady rozdílů zjištěných
u výrobků
Káva jedné společnosti prodávaná s
podobným označením ve dvou zemích
se v jedné prodává s nižším obsahem
kofeinu a větším množstvím cukru.

Potravinářské odvětví se nesmí uchylovat ke
klamavým praktikám. Ty směrnice EU o nekalých
obchodních praktikách zakazuje.

Zmrazené rybí prsty uváděné na trh
v téměř shodném balení obsahují v
některých zemích méně rybího masa
než v jiných zemích.

Nové pokyny mají usnadnit praktické uplatňování
stávajících právních předpisů EU a stanovují
společné vyšetřovací postupy, které donucovacím
orgánům usnadní jejich práci. Podniky pak budou
moci podle těchto pokynů upravit svou obchodní
strategii.

Ledové čaje obsahují v některých
zemích méně cukru a více umělých
sladidel.

Pokyny rovněž obsahují diagram, který pomáhá
potenciální nekalé obchodní praktiky posoudit:

Je výrobek v souladu s právními předpisy platnými v daném odvětví?
Ano

Ne

Je výrobek prodáván pod stejnou značkou a ve stejném balení?
Ano

Ne

Liší se složení výrobku podstatně od verze prodávané v jiných částech
jednotného trhu?
Ano

Ne

Je spotřebitel o tomto rozdílu dostatečně informován?
Ano

Ne

Zásadní rozhodnutí o nákupu: Pokud by byl spotřebitel dostatečně informován,
koupil by si daný výrobek?
Ano

Ne

Případné porušení směrnice o nekalých obchodních praktikách
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Soubor opatření Komise

VNITROSTÁTNÍ PROJEKTY

SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ
STŘEDISKO

1 milion eur pro členské
státy na spolufinancování
vnitrostátních projektů,
studií a akcí v oblasti
vymáhání právních předpisů

Vývoj společné metodiky
s podporou ve výši 1
milionu eur

VÝROBCI A PRODEJCI

VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY

Dialog Komise s výrobci
a prodejci

Pokyny Komise pro
vnitrostátní donucovací
orgány, které dnes byly
přijaty

Opatření

Hotovo

Další kroky

Vnitrostátní projekty

30. listopadu 2017: termín u
probíhajících výzev k předkládání
návrhů

Vnitrostátní orgány navrhnou
projekty, které budou zahájeny
v příštích 3 letech (platnost
prostředků)

Společného výzkumné
středisko: Harmonizovaný
přístup k testování

září 2017: Setkání zástupců
Společného výzkumného
střediska s představiteli
laboratoří ze Slovenska, České
republiky, Maďarska, Slovinska
a Polska (Polsko ještě studii
nevypracovalo)

říjen 2017: spuštění sítě pro
kontrolu dvojí kvality potravin
spolu se zástupci vnitrostátních
orgánů a sdružení zastupujících
spotřebitele a výrobní odvětví
začátek roku 2018: vypracování
pokynů k harmonizovanému
přístupu k testování

Jednání s výrobci a prodejci

červen 2017: fórum na vysoké
úrovni pro lepší fungování
potravinového řetězce pravidelná
setkání komisařky Jourové se
zástupci průmyslu

Probíhající jednání fóra na vysoké
úrovni o závazcích průmyslu
ohledně transparentnosti vůči
spotřebitelům, co se týče kvality
potravin

Pokyny pro vnitrostátní orgány

září 2017: přijetí pokynů

Komise bude pokyny propagovat
mezi vnitrostátními orgány a
pomáhat jim se zaváděním do
praxe

