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Studiu ANPC: Cum e furata Romania de firmele
occidentale. Fara sa-i pese
Un studiu realizat de ANPC arata ca 22,78% din totalul produselor verificate
prezinta diferente in Romania fata de versiunea comercializata in Vestul
Europei, a anuntat, azi, Paul Anghel, director general al Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor din Romania (ANPC), intr-o conferinta de
specialitate, scrie Inpolitics.
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„Am verificat in functie de etichetele care ne-au fost prezentate in studiul european. Acolo
au fost analizate 128 de produse. Din aceste 128 de produse au fost gasite in Romania
produse identice de acelasi producator, dar unele dintre ele veti vedea cu cantitati diferite,
diferente privind compozitia, cu absenta unor ingrediente, sau cu prezenta altor
ingrediente, diferente privind proportiile anumitor ingrediente sau diferente privind
parametri rezultati din declaratiile nutritionale. Au fost gasite 79 de produse, s-au
constatat diferente la un numar de 18, reprezentand 22,78% din totalul produselor
verificate”, a spus Paul Anghel, conform Agerpres.
El a precizat ca Autoritatea nu doreste sau nu poate sa spuna in mod clar daca exista sau nu
dublul standard.
Printre produsele la care s-au identificat diferente, Paul Anghel a mentionat printre altele
Freeway, Fanta si Milka.

Astfel, in Romania sucul Freeway contine 3% suc de portocale, iar in Spania ajunge la 8% si in
Franta la 10%, iar in Italia la 20%. in cazul sucului Fanta, in Romania continutul de suc de
portocale este de 5%, iar in Spania de 8%, Franta 10% si in Italia de 12%.
La ciocolata Milka s-a descoperit o cantitate de alune de 17% in Romania, iar in Franta este de
22%.
Reamintim ca, acum citeva luni, Comisia Europeana a evaluat diferentele de compozitie ale
produselor alimentare la nivelul Uniunii, in scopul interzicerii dublelor standarde, dar Romania
este singura tara fosta comunista care nu a trimis informatii in acest sens.
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