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Deputații abordează problema standardului
dublu de calitate

 Ieri  

Produsele vândute sub aceeași marcă și cu același ambalaj trebuie să aibă
aceeași compoziție, conform unui raport privind standardul dublu de calitate
a produselor.

„Nu există consumatori de clasa a doua”: deputații europeni discută despre calitatea diferită a produselor
alimentare

Joi, 12 iulie, comisia pentru protecția consumatorilor a susținut un raport din proprie
inițiativă al deputatei Olga Sehnalová (S&D, Republica Cehă), care propune măsuri
împotriva practicilor comerciale neloiale de vânzare a unor produse de calitate
inferioară în unele țări UE.

  
Raportul solicită o abordare comună de testare pentru a afla cât de răspândită este
problema, invită organizațiile naționale ale consumatorilor să coopereze pentru a
aborda standardul dublu de calitate și sugerează că producătorii ar trebui să
adauge un logo pe ambalaj care să arate că conținutul și calitatea unei mărci sunt
identice în toate țările UE.

  
Context

  
Studiile au arătat că alimentele și alte produse comercializate în unele țări din
Europa Centrală și de Est, deși sunt sigure, au o calitate mai slabă decât aceleași
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96718/OLGA_SEHNALOVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI%282017%29607265_EN.pdf
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https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20171009STO85661/deputatii-abordeaza-problema-standardului-dublu-de-calitate&title=European%20Parliament&summary=&source=
https://plus.google.com/share?url=http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20171009STO85661/deputatii-abordeaza-problema-standardului-dublu-de-calitate
https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/society/no-second-class-consumers-meps-discuss-dual-food-quality
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produse cu același ambalaj din Europa de Vest. Acest lucru variază de la o
cantitate mai mică de carne în produsele din carne până la mai puțină cacao în
ciocolată, lipsa portocalelor în sucul de portocale și înlocuirea zahărului cu sirop
sau îndulcitori artificiali.

 

Nu putem accepta explicația că un ingredient
principal este înlocuit de o variantă mai ieftină

pentru că asta vrea consumatorul.

 

Olga Sehnalová

  

Au fost efectuate teste pe sucuri, carne, pește și produse lactate, ceaiuri și produse
de cofetărie. Peștele pané conținea mai puțin pește în Slovacia decât în Austria
(58% prin comparație cu 65%). În sucul de portocale din Slovacia și Republica
Cehă nu au fost folosite portocale, în timp ce cel vândut în Germania conținea 3%
concentrat de portocale. În Ungaria, 71 din 96 de produse testate au fost diferite în
comparație cu aceleași produse vândute în Italia și Austria. De asemenea, s-au
constatat diferențe pentru produse cosmetice, detergenți și alimentele pentru
animalele de companie.

  
Adaptarea produselor la gusturile, preferințele și prețurile locale este o practică
standard și poate fi legală. Diferența de gust ar putea rezulta și din utilizarea
ingredientelor locale în fabricile locale. Dar, în acest caz, prețurile erau aceleași
sau mai mari, fără menționarea acestui lucru pe ambalaj, fapt care înșeală
consumatorul.

  
„Dacă producătorii doresc să-și schimbe produsul și să-l vândă sub aceeași
etichetă, consumatorii trebuie să știe despre diferențe în fiecare caz în parte, altfel
sunt înșelați”, a spus doamna Sehnalová.

  
Parlamentul European și standardul dublu de calitate

  
Pentru a ajuta țările UE să identifice mai bine aceste practici ilegale, Comisia
Europeană a emis orientări privind modul de aplicare a legislației UE în cazul
vânzării unor produse de calitate inferioară. Aceste orientări au fost
prezentate comisiei pentru piața internă a Parlamentului în luna octombrie a anului
trecut.
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Raportul va fi votat în plen în septembrie.Mai multe informaţii

 

 

 

 

Materiale multimedia

Dosar despre standardul dublu de calitate

Comunicat de presă

Înregistrarea video a audierii din octombrie

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/dual-quality-of-products_7601_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608804/EPRS_BRI(2017)608804_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180711IPR07740/consumer-product-quality-meps-take-aim-at-dual-standards
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/committees/video?event=20171011-0900-COMMITTEE-IMCO

