Projekt

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wzywająca Radę Ministrów do
podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie praktyki oferowania
produktów podwójnej jakości przez międzynarodowe koncerny

W ostatnich latach w części państw Europy Środkowo - Wschodniej (Czechy,
Słowacja, Węgry) przeprowadzono kontrole, które wykazały istotne różnice w
jakości produktów tej samej marki i w takim samym opakowaniu w porównaniu
do tych samych środków spożywczych oferowanych w krajach Europy
Zachodniej. W październiku 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
opublikował wyniki badań dotyczących porównania jakości żywności oferowanej
konsumentom z Polski i z Europy Zachodniej. Przeprowadzone testy
porównawcze potwierdziły hipotezę, że istotna grupa produktów oferowanych
krajowym konsumentom znacząco różni się względem odpowiedników
trafiających do sklepów w innych państwach członkowskich UE. Zjawisko
podwójnej jakości takich samych środków spożywczych jest sprzeczne z
europejską ideą jednolitego rynku. Europejscy konsumenci zasługują na równe
traktowanie oraz ochronę interesów ekonomicznych. Wykryte zjawisko
prowadzi do rażących różnic w jakości składników, wartościach odżywczych i
smaku tak samo prezentowanych środków spożywczych.
W związku z powyższym Sejm wzywa Radę Ministrów do ponownego
przeprowadzenia badań w szerszym zakresie. Organy administracji publicznej
powinny zweryfikować występowanie ewentualnej podwójnej jakości wszelkich
grup towarów, które mogą być produktami gorszej jakości (np. produktów
chemii gospodarczej, kosmetyków, materiałów budowlanych). Wyniki badań
powinny zostać zaprezentowane Sejmowi nie później niż do 31 marca 2019 r.
Sejm wzywa Radę Ministrów również do podjęcia działań na forum Unii
Europejskiej oraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej celem przyjęcia przez Unię
Europejską rozwiązań prawnych mających na celu zakaz oferowania produktów
podwójnej jakości.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wzywający Radę Ministrów do podjęcia
działań mających na celu wyeliminowanie praktyki oferowania produktów podwójnej jakości
przez międzynarodowe koncerny jest skierowany w związku z potrzebą ujednolicenia rynku
unijnego.
W październiku 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wyniki badań
porównujących jakość produktów spożywczych oferowanych konsumentom z Polski i z krajów
Europy Zachodniej. Badania wykazały istnienie istotnych różnic w kilkunastu przypadkach.
Podobne kontrole przeprowadzono w ostatnich latach w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.
Ich wyniki potwierdziły istnienie procederu oferowania produktów podwójnej jakości, co
wskazuje, że problem ten dotyczy wszystkich krajów zrzeszonych w Grupie Wyszehradzkiej.
Ujednolicenie jakości produktów przez międzynarodowe koncerny jest niezbędne dla
zachowania równości rynku na obszarze całej Unii Europejskiej. Niedopuszczalną sytuacją jest
stosowanie podwójnych standardów jakości dla takich samych produktów. Jest to sprzeczne z
europejską ideą jednolitego rynku.
W związku z tym, że problem dotyczy działalności międzynarodowych koncernów
zaangażowanie Rady Ministrów jest niezbędne do podjęcia działań na forum Unii Europejskiej
oraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej celem przyjęcia przez Unię Europejską rozwiązań
prawnych mających na celu wprowadzenie zakazu oferowania produktów podwójnej jakości.
Rada Ministrów powinna zlecić podległym sobie organom administracji publicznej
przeprowadzenie badań w szerszym zakresie niż tylko produkty żywnościowe. Wyniki badań
powinny zostać zaprezentowane Sejmowi nie później niż do 31 marca 2019 r. Działania
kontrolne podjęte w związku z wykonaniem niniejszej uchwały powinny zostać sfinansowane
w ramach budżetów poszczególnych organów administracji publicznej przeznaczonych na
działania kontrolno-inspekcyjne.
Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze.
Projekt uchwały jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

