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Orientările adoptate astăzi de Comisie sunt menite să ajute autoritățile naționale să utilizeze mai
bine legislația în vigoare a UE privind produsele alimentare și protecția consumatorilor pentru a
identifica și a soluționa problema existenței nejustificate a standardelor duble.
„Nu este corect ca unor persoane să li se vândă alimente de o calitate
mai scăzută decât în alte țări, iar ambalajul și marca să fie identice.
Trebuie să le oferim autorităților naționale instrumentele necesare pentru
a pune capăt practicilor ilegale, acolo unde acestea există. Nu pot exista
cetățeni de categoria a doua în Europa.”
Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, discursul privind Starea Uniunii,
13 septembrie 2017

„Prezentarea a două produse diferite în același ambalaj al unei mărci induce
consumatorii în eroare și constituie o lipsă de loialitate față de aceștia. Lucrăm
acum pentru a pune capăt acestei practici, pe care dreptul UE o interzice. Vrem
ca toți consumatorii din UE să fie tratați la fel.”
Věra Jourová, comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen

Despre ce este vorba?
Consumatorii din mai multe state membre ale UE s-au plâns de faptul că, în cazul anumitor produse,
calitatea este mai scăzută în țara lor comparativ cu produsele similare ale aceluiași producător vândute
sub aceeași marcă în străinătate.
Este vorba despre produse alimentare comercializate sub aceeași marcă și cu același ambalaj în mai multe
state membre ale UE și care prezintă diferențe în ceea ce privește compoziția care ar putea influența decizia
consumatorului de a cumpăra un produs. Întrebarea-cheie pentru un consumator este următoarea: „Aș mai
fi cumpărat acest produs dacă știam că există o diferență semnificativă comparativ cu același produs pe
care l-am degustat în alt stat membru?”
Dacă răspunsul este „nu”, consumatorul nu a fost suficient informat. Consumatorii trebuie să fie în măsură
să înțeleagă principalele caracteristici ale produsului pe care îl cumpără.
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Cum pot fi utilizate în practică orientările Comisiei de către autoritățile
naționale?
Legislația UE privind produsele alimentare prevede
o listă a informațiilor-cheie pe care fabricantul
trebuie să le furnizeze pe ambalajele produselor.
Aceste informații-cheie și standardele în materie
de siguranță alimentară trebuie să fie respectate
în toate cazurile.

Exemple de diferențe între produse
Un producător de cafea comercializează
în două țări cafea care conține mai
puțină cafeină și mai mult zahăr, sub o
marcă similară.

Este însă necesar și ca întreprinderile care își
desfășoară activitatea în sectorul alimentar
să nu recurgă la practici înșelătoare, care sunt
reglementate de Directiva UE privind practicile
comerciale neloiale (DPCN).

Batoanele de pește congelate conțin
mai puțin pește în anumite țări, dar
sunt comercializate, în general, în
același ambalaj.

Orientările urmăresc să faciliteze aplicarea în
În unele țări, băuturile răcoritoare de
practică a legislației în vigoare a UE și oferă
tip ice tea conțin mai puțin zahăr, în
îndrumări comune în materie de investigare, menite
locul acestuia folosindu-se îndulcitori
artificiali.
să ajute autoritățile de asigurare a respectării legii
atunci când efectuează evaluări. Orientările vor
ajuta întreprinderile să ofere claritate strategiilor lor de marketing.
Orientările conțin, de asemenea, o diagramă care explică modul de evaluare a practicilor comerciale
potențial neloiale:
Respectă produsul legislația sectorială?
Da

Nu

Este promovat produsul sub aceeași marcă și cu același ambalaj?
Da

Nu

Compoziția produsului diferă în mod semnificativ de versiunea vândută în alte
părți ale pieței unice?
Da

Nu

Este informat consumatorul într-o măsură suficientă cu privire la această diferență?
Da

Nu

Decizie comercială-cheie: Dacă ar fi fost informat, consumatorul
ar fi cumpărat produsul?
Da

Nu

Potențială încălcare a DPCN
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Lista de acțiuni a Comisiei

PROIECTE NAȚIONALE
1 milion EUR pentru
statele membre în scopul
cofinanțării de proiecte,
studii și acțiuni de
asigurare a respectării
legii la nivel național
PRODUCĂTORI ȘI
COMERCIANȚI CU
AMĂNUNTUL
Dialogul Comisiei
cu producătorii și
comercianții cu
amănuntul

CENTRUL COMUN
DE CERCETARE
Elaborarea unei
metodologii comune, care
beneficiază de un sprijin
financiar în valoare de
1 milion EUR
AUTORITĂȚILE
NAȚIONALE
Comisia a adoptat astăzi
orientări destinate
autorităților naționale de
asigurare a respectării
legii

Acțiune

Măsuri întreprinse

Etapele următoare

Proiecte naționale

30 noiembrie 2017: termenullimită al cererilor de propuneri în
curs

Autoritățile naționale trebuie să
propună proiecte și să le pună
în aplicare în următorii 3 ani
(disponibilitatea fondurilor)

Elaborarea de către Centrul
Comun de Cercetare (JRC)
al Comisiei a unei abordări
armonizate în materie de
testare

Septembrie 2017: întâlnire
între JRC și reprezentanți ai
laboratoarelor care au efectuat
testele în Slovacia, Republica
Cehă, Ungaria, Slovenia și Polonia
(Polonia nu a efectuat încă
studiul)

Octombrie 2017: lansarea unei
rețele privind dublul standard de
calitate a produselor alimentare,
împreună cu reprezentanți
ai autorităților naționale, ai
consumatorilor și ai asociațiilor
din cadrul sectorului; începutul
anului 2018: punerea la dispoziție
a orientărilor privind abordarea
armonizată în materie de testare

Dialoguri cu producătorii și
comercianții cu amănuntul

Iunie 2017: Forumul la nivel înalt
pentru îmbunătățirea funcționării
lanțului de aprovizionare cu
produse alimentare; întâlniri
regulate ale comisarului Jourová
cu reprezentanți ai sectorului

Discuții în curs de desfășurare
în cadrul Forumului la
nivel înalt referitoare la
angajamentele sectorului în
materie de transparență față
de consumatori cu privire la
calitatea produselor alimentare

Orientări destinate
autorităților naționale

Septembrie 2017: adoptarea
orientărilor

Comisia promovează orientările
în rândul autorităților și le
acordă asistență în ceea ce
privește punerea în aplicare a
acestora.

