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Υπόθεζη διπλών προηύπων:
Η Ουγγαρία αποζύρει νομοζχέδιο για ηα προϊόνηα ηροθίμων ηων πολυεθνικών
Σφμφωνα με δθμοςίευμα ςτο εβδομαδιαίο περιοδικό οικονομικοφ και πολιτικοφ περιεχομζνου HVG, θ
Ουγγρικι Κυβζρνθςθ αποφάςιςε να αποςφρει νομοςχζδιο που είχε επεξεργαςτεί, προκειμζνου να
αντιμετωπίςει το φαινόμενο των διπλϊν ποιοτικϊν προτφπων προϊόντων τροφίμων που διακινοφνται
ςτθν ουγγρικι αγορά. Το ςχετικό νομοςχζδιο προζβλεπε ότι τα προϊόντα που διακινοφνται ςτθν
Ουγγαρία από πολυεκνικζσ εταιρείεσ και τα οποία ζχουν διαφορετικι ςφςταςθ από αντίςτοιχα που
διακινοφν οι ίδιεσ πολυεκνικζσ ςτισ χϊρεσ τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ, κα πρζπει να φζρουν ειδικι
προειδοποιθτικι ςιμανςθ.
Υπενκυμίηουμε ότι το κζμα είχε προκφψει όταν κατόπιν ελζγχων που διενιργθςε θ Υπθρεςία
Αςφάλειασ Τροφίμων τθσ Ουγγαρίασ (Nébih), εντοπίςτθκαν ςτθν αγορά, προϊόντα πολυεκνικϊν
κατϊτερθσ ποιότθτασ από τα αντίςτοιχα των αγορϊν τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ. Από αρχζσ του ζτουσ, οι
ποιοτικοί ζλεγχοι εντάκθκαν και θ κυβζρνθςθ τθσ Ουγγαρίασ, ςυνεπικουροφμενθ και από χϊρεσ τθσ
ανατολικισ Ευρϊπθσ (κυρίωσ τισ χϊρεσ Βίηεγκραντ), ανζβαςε πολφ τουσ τόνουσ (ο Οφγγροσ Υπουργόσ
παρά τω Πρωκυπουργϊ, κ. János Lázár, είχε χαρακτθρίςει τα προϊόντα αυτά ωσ «ςκουπίδια τθσ
βιομθχανίασ τροφίμων») και ανζδειξε το κζμα ςτουσ κεςμοφσ τθσ Ε.Ε., επιδιϊκοντασ λιψθ μζτρων ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μεταξφ των εταιρειϊν που είχαν μπει ςτο ςτόχαςτρο τθσ ουγγρικισ Υπθρεςίασ Αςφάλειασ Τροφίμων,
ιταν και θ Coca-Cola, ςτα προϊόντα τθσ οποίασ ανιχνεφκθκε, κατόπιν των ελζγχων που διενιργθςε θ
Nébih, 0,6% περιςςότερθ ηάχαρθ και χαμθλότερθσ ποιότθτασ γλυκαντικζσ ουςίεσ. Από τθν πλευρά τθσ,
θ Coca-Cola είχε αντιδράςει άμεςα, επιςθμαίνοντασ ότι για τθν παραγωγι των προϊόντων τθσ, τόςο
αυτϊν που προορίηονται για τθν αγορά των ΗΠΑ, όςο και αυτϊν για τθν ουγγρικι αγορά,
χρθςιμοποιείται ακριβϊσ το ίδιο ςιρόπι φρουκτόηθσ/γλυκόηθσ, το οποίο εξάλλου παραςκευάηεται ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ςτθν Ουγγαρία.
Στο πλευρό των πολυεκνικϊν είχε ςτακεί, από τθν πρϊτθ ςτιγμι, ο Σφνδεςμοσ Επϊνυμων Προϊόντων
Τροφίμων Ουγγαρίασ, που χαρακτιριςε τα ευριματα τθσ ζρευνασ τθσ «Nébih» ωσ «κατά βάςθ
υποκειμενικά» με τθν αιτιολογία ότι οι διαφορζσ που εντοπίςτθκαν ςτθ ςφνκεςθ των προϊόντων, ιταν
αμελθτζεσ.

