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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  
 
 

Μειέηε ηεο Δ.Δπηηξνπήο γηα ηα πξόηππα πνηόηεηαο ηξνθίκσλ 

ε έθζεζή ηεο, πνπ δεκνζηεύζεθε ηέιε Ινπλίνπ 2019, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθέξεη όηη δελ 

ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη ε πνηόηεηα ησλ ίδησλ πξντόλησλ δηαηξνθήο δηαθέξεη κεηαμύ 

θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Δπξώπεο. Η Δπηηξνπή επηζεκαίλεη όηη νη 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε ζπζθεπαζία είλαη παλνκνηόηππε, αιιά ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο 

δηαθέξνπλ, δελ εληνπίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη άξα δελ πθίζηαηαη 

δηαρσξηζκόο σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαθηλνύληαη ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

θαη Γπηηθήο Δπξώπεο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο ηξνθίκσλ 

ζρεδόλ ζε νιόθιεξε ηελ Δ.Δ., ρξεζηκνπνηώληαο παληνύ ηελ ίδηα κεζνδνινγία, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνύλ πεξηπηώζεηο δηπιώλ πξνηύπσλ πνηόηεηαο. Αλαιύνληαο πεξίπνπ 1.400 ηξόθηκα ζε 

19 ρώξεο ηεο ΔΔ, ε κειέηε δείρλεη όηη 9 % ησλ πξντόλησλ δηέθεξαλ σο πξνο ηε ζύλζεζή ηνπο, 

αιιά ην εκπξόζζην κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο ήηαλ παλνκνηόηππν. Δπίζεο, 23 % ησλ 

πξντόλησλ είρε παλνκνηόηππν εκπξόζζην κέξνο ζπζθεπαζίαο θαη παλνκνηόηππε ζύλζεζε ζε 

όιεο ηηο ρώξεο θ-κ., ελώ γηα ην 27 % ησλ πξντόλησλ ππήξρε μεθάζαξε έλδεημε ζηε ζπζθεπαζία 

ηνπο γηα ηα ζπζηαηηθά θαη ηε ζύλζεζή ηνπο. Σέινο, 22% ησλ πξντόλησλ εληνπίζηεθε κε 

δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν ζε παξόκνηεο ζπζθεπαζίεο. Δληνύηνηο, ε Δπηηξνπή ζεκεηώλεη όηη 

δηαθνξεηηθή ζύλζεζε πξντόληνο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη δηαθνξεηηθή πνηόηεηα.  

Τπελζπκίδεηαη όηη ην ζέκα είρε πξνθύςεη όηαλ θαηόπηλ ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζε ην 2017 ε 

Τπεξεζία Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηεο Οπγγαξίαο (Nébih), εληνπίζηεθαλ ζηελ νπγγξηθή αγνξά, 

πξντόληα πνιπεζληθώλ θαηώηεξεο πνηόηεηαο από ηα αληίζηνηρα ησλ αγνξώλ ηεο δπηηθήο 

Δπξώπεο. Έθηνηε, νη πνηνηηθνί έιεγρνη εληάζεθαλ θαη ε θπβέξλεζε ηεο Οπγγαξίαο, 

ζπλεπηθνπξνύκελε θαη από ρώξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξώπεο (θπξίσο ηηο ρώξεο Βίδεγθξαλη), 

αλέβαζε πνιύ ηνπο ηόλνπο (ν Ούγγξνο Τπνπξγόο παξά ησ Πξσζππνπξγώ, θ. János Lázár, είρε 

ραξαθηεξίζεη ηα πξντόληα απηά σο «ζθνππίδηα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ») θαη αλέδεημε ην 

ζέκα ζηνπο ζεζκνύο ηεο Δ.Δ., επηδηώθνληαο ιήςε κέηξσλ ζε επξσπατθό επίπεδν. 


