Testováním proti
dvojí kvalitě potravin
Co je to dvojí kvalita potravin
Nezávislé testy prokázaly, že některé potraviny prodávané
napříč EU ve stejných obalech a pod stejnou značku mají
odlišný obsah.
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Česká a slovenská vláda se tématem po čase začaly zabývat, a
to na celoevropské úrovni.
Je nepřijatelné, že lidé ve střední
a východní Evropě kupují výrobky
nižší kvality ve stejných obalech
a se stejným označením jako ty
prodávané v jiných zemích,
J.-C. Juncker, předseda Evropské Komise

Jak problém dvojí kvality EU řeší
11. dubna 2018 -> Komise zveřejnila návrh,
který reviduje směrnici EU o nekalých
obchodních praktikách.
Dvojí kvalita potravin by podle něj měla být
zakázána - tedy alespoň v případech, kdy se
jedná o výrazné rozdíly mezi produkty se
stejnou značkou a obalem.
Návrh ještě musí schválit členské státy a
europarlament.

Jednotná metodika pro testování potravin
Kromě legislativní úpravy Komise zadala Společnému
výzkumnému středisku EU, aby vypracovalo jednotnou
metodiku pro testování a srovnávání vlastností a složení
potravin.
Právě jednotná metodika státům EU umožní, aby pomocí
testů odhalily porušení směrnice o nekalých obchodních
praktikách.

Co jednotná metodika obsahuje
6 PRINCIPŮ TESTOVÁNÍ:
- transparentnost
- 4 části procedury: výběr produktu, výběr
vzorků, analýza vzorků, kritéria pro posouzení
výsledků
- srovnatelnost testovaných produktů
- adekvátní výběr vzorků a jejich testování v
akreditovaných laboratořích
- zapojení zainteresovaných stran (např.
výrobci potravin, prodejci, spotřebitelské
organizace)
- spravedlnost vůči výrobcům,
neznevýhodňování vybraných značek
zdroj: Společné výzkumné středisko EU

DOPORUČENÍ
- pro správný výběr produktů př.: vybírány by měly být produkty, které mají skutečně stejný obal a stejnou
značku. V případě nejistoty je žádoucí konzultovat výběr s majitelem značky
- pro odběr vzorků př.: odběr vzorků by měla provádět národní pověřená instituce, nutné je
vytvoření protokolu, vzorků by mělo být dostatečné množství
- testování př.: vzorky by se měly porovnávat na základě údajů na etiketě a za pomocí
senzorických testů. Pokud budou zapotřebí chemické rozbory, měly by je
provádět akreditované laboratoře
- senzorická analýza př.: musí je provádět proškolení experti. Zaměřit by se měli na otázku, zda
existuje rozdíl mezi produkty, a pokud ano, tak jakého je charakteru a rozsahu
- interpretace dat pokud bude prokázáno odlišné složení, nález by se měl konzultovat s
výrobcem potraviny. Na základě konzultace mohou příslušné úřady
rozhodnout, zda se jedná o nekalou praktiku, či nikoli
zdroj informací: Společné výzkumné středisko EU

