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Az Országgyűlés
. . :/2017. ( . . .) határozata

az élelmiszer-minőség kettős mércéjének megszüntetésérő l

1. A szlovák hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy számos esetben az általuk vizsgál t
élelmiszerek minősége - érzékszervi tulajdonságaik, összetételük és a jelölésük alapján " -
alacsonyabb, mint az Ausztriában forgalomba hozott azonos termékeké .

2. A NÉBIH az ügy kapcsán kiadott tájékoztatása alátámasztotta, hogy a magyar hatóság álta l
végzett hasonló vizsgálat is ugyanerre az eredményre vezetett .

3. Az élelmiszer-minőség kettős mércéjével az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának
tavaly májusi ülésén is foglalkoztak, ahogy a visegrádi országok tavaly áprilisi találkozóján i s
felmerült a téma, érdemi előrelépés azonban nem történt az ügyben .

4. A magyar hatóságok a tapasztalatok alapján az els ődleges megoldást a fogyasztó i
tudatosság erősítésében látják.

5.Tekintettel a fenti helyzetre, az Országgy ű lés

a) kifejezi elkötelezettségét aziránt, hogy a Magyarországon forgalomba hozott élelmiszere k
minősége minden esetben megfeleljen az Európai Unió többi tagállamában forgalmazot t
azonos termékek minőségének ;

b) felkéri a Kormányt, hogy a magyar hatóságok tapasztalatai alapján haladéktalanu l
forduljon az Európai Bizottsághoz a gyakorlat miel őbbi megszüntetését követelve ;

c) felkéri a Kormányt, hogy haladéktalanul tegyen intézkedéseket annak érdekében, hog y
ebben a kérdésben a visegrádi négyek konszenzusos álláspontjukat együttes fellépésse l
érvényesítsék az Európai Bizottság előtt a térség hatékony védelme érdekében, és a kérdé s
mindaddig napirenden maradjon, amíg annak megoldására az Európai Bizottság a szükséges
lépéseket megteszi .

Jelen országgyűlési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁ S

A szlovák élelmiszerbiztonságot vizsgáló hatóságok 2017. februárjában tették közzé azon
vizsgálatuk eredményét, amely számos termék kapcsán kimutatta a min őségi eltérést az
Ausztriában forgalomba hozott azonos termékekkel összehasonlítva. A megállapítások
alapján a NÉBIH is ismertette ezirányú tapasztalatait .

A NÉBIH huszonnégy termék vizsgálatát végezte el . A legkirívóbb eltérést – a szlovák
hatóságokhoz hasonlóan - az instant levesek esetében állapította meg, de érzékelhet ő
különbség van többek között a Coca-Cola, a Nesquick kakaópor, a Paula puding, Landlieb e
tejberizs, Actimel joghurtital, és a Nutella mogyorókrém esetében is .

A magyar hatóságok által megoldásnak tekintett fogyasztói tudatosság növelése csak részben
jelenthet megoldást ebben a kérdésben, tekintettel a fogyasztók jelentős ár-érzékenységére .

Az Európai Unió élelmiszer-szabályozásának alápvető célja a fogyasztók egészségének
védelmén túl a fogyasztók érdekeinek védelme is . Ennek részét képezi a fogyasztók
megkárosítása elleni védelem, amelynek a valóságh ű tájékoztatás mellett fontos részét képezi
a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme is . Ezek a szabályok a tömeg/térfogat t űrésekre, az
árfeltüntetésre vagy valamely termék minőségi jellemző inek feltüntetésére is vonatkoznak, é s
a fogyasztók mellett egyúttal a piaci verseny tisztaságát is védik . Emellett kiemelt jelentőségű
a valósághű tájékoztatás biztosítása (különösen az eredet, gyártó, tömeg, tulajdonságok ,
felhasználás módja feltüntetése) is .

A NÉBIH megállapításai alapján bizonyos termékek nem félelnek meg ezeknek a céloknak .
Így azon túl, hogy célszerű lenne egy szélesebb körű ellenőrzés ugyanezen szempontok
alapján (a szlovák vizsgálat hústermékek esetében is talált jelent ős eltéréseket) ,
mindenképpen szükséges az Európai Bizottságnál kezdeményezni ezen gyakorlat
haladéktalan megszüntetését. Mivel feltehetően ez a probléma az egész térséget sújtja, a
visegrádi országok együttes fellépése nagyobb nyomatékot adhat az ügynek, és segíti a
mielőbbi rendezést. Feltétlenül szükséges, hogy a helyzet megnyugtató rendezéséig az érintet t
országok ne hagyják elsikkadni az ügyet és következetesen ragaszkodjanak a rendezéshez a
térség lakosságának védelme érdekében .
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