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ύκθσλα κε αλαθνξά ηεο Τπεξεζίαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηεο Οπγγαξίαο (Nébih), νη 

πνιπεζληθέο ηξνθίκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Οπγγαξία, δηαθηλνύλ ζηελ αγνξά πξντόληα 

θαηώηεξεο πνηόηεηαο από απηά πνπ δηαθηλνύλ ζηελ Απζηξία. πγθεθξηκέλα, ν Τπνπξγόο παξά 

ησ Πξσζππνπξγώ, θ. János Lázár, ραξαθηήξηζε ηα πξντόληα απηά σο «ζθνππίδηα ηεο 

βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ». Η Τπεξεζία «Nébih», παξνπζίαζε έλαλ εθηελή θαηάινγν κε δηαθνξέο 

πνπ εληόπηζε ζηελ γεύζε θαη ζηε ζύλζεζε πξντόλησλ πνιπεζληθώλ πνπ πσινύληαη εληόο 

Οπγγαξίαο ζε ζύγθξηζε κε ηα ίδηα πξντόληα πνπ πσινύληαη ζηε γεηηνληθή Απζηξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Τπεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρσλ όηη ε Coca-Cola ζηελ Οπγγαξία 

πεξηέρεη 0,6% πεξηζζόηεξε δάραξε θαζώο θαη ρακειόηεξεο πνηόηεηαο γιπθαληηθέο νπζίεο. 

Δπίζεο, ε Nutella πνπ θπθινθνξεί  ζηελ Οπγγαξία πζηεξεί ζηελ πθή ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ζηελ Απζηξία. Δπηπιένλ, δηαπηζηώζεθε όηη νη θξέκεο Paula θαη ηα επηδόξπηα 

γηανπξηηνύ Actimel (Danone) πζηεξνύζαλ ζε γεύζε θαη ζύλζεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηελ 

Απζηξία.  

 

Παξόκνηα επξήκαηα απνθάιπςε θαη πξόζθαηε έξεπλα ηεο Τπεξεζίαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηεο 

ινβαθίαο, θαηαιήγνληαο όηη πξντόληα ηξνθίκσλ πνπ πσινύληαη ζηελ ινβαθία, είλαη 

ππνδεέζηεξα ζε γεύζε θαη ζύλζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξντόλησλ ηεο ίδηαο εηαηξείαο πνπ 

δηαθηλνύληαη ζηηο ρώξεο ηεο δπηηθήο Δπξώπεο. Γεκνζηνγξαθηθέο πεγέο αλαθέξνπλ όηη ν 

Τπνπξγόο Γεσξγίαο ηεο ινβαθίαο πξνηίζεηαη λα παξαπέκςεη ην ζέκα πξνο δηεξεύλεζε ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θηλείηαη θαη ν Ούγγξνο Τπνπξγόο Γεσξγίαο, 

Γξ. Sandor Fazekas, ν νπνίνο έδσζε εληνιή ζηελ «Nébih» γηα έιεγρν 100 αθόκε πξντόλησλ από 

όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ηεο Οπγγαξίαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

απηνύ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηα κέζα Μαξηίνπ η.έ.. O Τπνπξγόο παξά ησ Πξσζππνπξγώ, θ. János 

Lázár, δήισζε ζε δεκνζηνγξάθνπο όηη είλαη πηζαλό λα εγθξηζεί από ηελ θπβέξλεζε ε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. Η πνιηηηθή δηπιώλ πξνηύπσλ πνηόηεηαο 

δελ γίλεηαη απνδεθηή από ηελ θπβέξλεζε ηεο Οπγγαξίαο, επηζεκαίλνπλ πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο.  

 

Πάλησο, ν ύλδεζκνο Δπώλπκσλ Πξντόλησλ Σξνθίκσλ Οπγγαξίαο ππεξακύλζεθε ησλ 

πνιηηηθώλ ησλ κεγάισλ πνιπεζληθώλ, ραξαθηεξίδνληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο «Nébih» 

σο «θαηά βάζε ππνθεηκεληθά» κε ηελ αηηηνινγία όηη νη δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ζύλζεζε 

ησλ πξντόλησλ, ήηαλ ακειεηέεο. ηηο θαηαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο αληέδξαζαλ θαη νη 

πνιπεζληθέο, κε πξώηε ηελ Coca-Cola πνπ δήισζε όηη ηόζν γηα ηελ παξαγσγή ζηηο ΗΠΑ, όζν 

θαη ζηελ Οπγγαξία, ρξεζηκνπνηεί αθξηβώο ην ίδην ζηξόπη θξνπθηόδεο/γιπθόδεο, ην νπνίν 



εμάιινπ παξαζθεπάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ Οπγγαξία. Σηο θαηαγγειίεο γηα 

θαηώηεξε πνηόηεηα αξλήζεθε θαη ε Nestlé γηα ην πξντόλ ηεο Nesquik, επηζεκαίλνληαο όηη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνζηάζην ζηελ πεξηνρή Szerencs ηεο 

Οπγγαξίαο, δηαηίζεηαη ζε 18 ρώξεο. Η Danone από ηελ πιεπξά ηεο δήισζε όηη ην πξντόλ ηεο 

Actimel πνπ πσιείηαη ζηελ Απζηξία θαη ζηελ Οπγγαξία, παξαζθεπάδεηαη ζην ίδην εξγνζηάζην 

κε αθξηβώο ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη ζπληαγή, ζπκπιεξώλνληαο όκσο όηη ε πθή θαη ε γεύζε 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλαιόγσο ησλ γεπζηηθώλ πξνηηκήζεσλ ζηηο δηαθνξεηηθέο αγνξέο.  

Ο ύλδεζκνο Δπεμεξγαζηώλ Σξνθίκσλ «Éfosz», αλαθνίλσζε όηη ζα επηθνηλσλήζεη κε ηελ 

«Nébih». 

 

Αλ θαη λνκηθώο δελ πθίζηαηαη πξόβιεκα, δεδνκέλνπ όηη νη εηαηξείεο κπνξνύλ λα θαζνξίδνπλ 

κόλεο ηνπο ηα πνηνηηθά θαη γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ ηνπο, νύηε θαη ππάξρεη 

ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ λα επηβάιιεη παλνκνηόηππα πξόηππα, ην ζέκα ιακβάλεη ηεξάζηηεο 

δηαζηάζεηο, θπξίσο από εζηθήο ζθνπηάο. Ήδε, γηα ην ζέκα ζα ζπλεδξηάζνπλ αύξην Πέκπηε (2/3) 

ζηελ Βαξζνβία νη ρώξεο Visegrad (Σζερία, Οπγγαξία, Πνισλία θαη ινβαθία), ζε επίπεδν 

Πξσζππνπξγώλ, ώζηε λα θαζνξίζνπλ θνηλή ζηάζε αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ δηαθίλεζεο 

παλνκνηόηππσλ πξντόλησλ ηξνθίκσλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ, πνπ όκσο είλαη θαηώηεξεο 

πνηόηεηαο ζηηο ρώξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξώπεο ζε ζρέζε κε ηηο ρώξεο ηεο δπηηθήο Δπξώπεο. 

Δπίζεο, νη ηέζζεξηο αξρεγνί θξαηώλ ζα επεμεξγαζηνύλ θνηλέο ζέζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, ελόςεη 

ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ (9-10/3/2017) θαη ηεο Γηάζθεςεο ηεο Ρώκεο (25/3/2017).  

 

 


