Dvojí kvalita výrobků
Jak poslankyně Olga Sehnalová přesvědčila kolegy
v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům
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Existují v Evropě spotřebitelé druhé kategorie?

Olga Sehnalová jako první česká europoslankyně poprvé interpeluje Evropskou komisi ve věci dvojí kvality výrobků.

První důkazy o rozdílné kvalitě značkových výrobků v ČR

První testování dvojí kvality na území České republiky. Olga Sehnalová nechává na univerzitě v Brně testovat potraviny
z ČR, Francie a Belgie. Navazující ochutnávka s prezentací výsledků v Evropském parlamentu sice vzbuzuje zájem
světových médií, kromě Olgy Sehnalové však úředníci, výrobci ani politici nechtějí problém řešit.

Evropský parlament poukazuje na dvojí kvalitu a chce ji prověřit

První usnesení Evropského parlamentu a evropských institucí vůbec, které zmiňuje téma dvojí kvality a volá po řádném
prošetření. Autorkou textu k dvojí kvalitě je Olga Sehnalová.

Rozsáhlý test potravin a nápojů v Německu a ČR, třetina se liší

Historicky druhé testování dvojí kvality na území ČR, iniciovala jej opět Olga Sehnalová. Výsledky srovnání potravin z
ČR a Německa jsou následně hojně prezentovány doma i v zahraničí.

Dvojí kvalita se nevztahuje jen na potraviny, ale také na další zboží

První zmínka o tom, že dvojí kvalita se nebude týkat jen potravin, ale i nepotravinářského zboží - Olga Sehnalová na to
v další interpelaci písemně upozorňuje eurokomisařku Věru Jourovou. Ta odpovídá, že to pro ni není téma.

Část rozpočtu EU bude využita na téma dvojí kvality

V Evropském parlamentu vzniká projekt, který následně umožní využít peníze z rozpočtu EU na řešení tématu dvojí
kvality. Autorkou tohoto projektu je Olga Sehnalová.

Vzniká právní řešení zákazu dvojí kvality výrobků

Olga Sehnalová na univerzitě v Olomouci zadává právní studii s cílem získat konkrétní legislativní řešení dvojí kvality.
Právní text, který doplňuje směrnici o nekalých obchodních praktikách, je následně předlohou evropské legislativy a
Olga Sehnalová jej překládá v Evropském parlamentu.

Evropský parlament požaduje právní řešení dvojí kvality

Olga Sehnalová se stává autorkou usnesení Evropského parlamentu, které se věnuje čistě tématu dvojí kvality výrobků.
A podaří se jí prosadit text, který volá po zákazu dvojí kvality. Komisařka Jourová zákaz navrhuje, ale v měkčí podobě,
než jak chce usnesení Olgy Sehnalové.

Evropský parlament požaduje úplný zákaz dvojí kvality výrobků

Evropský parlament přijímá tvrdší pozměňovací návrh Olgy Sehnalové ke směrnici o nekalých obchodních praktikách,
který požaduje úplný zákaz dvojí kvality prostřednictvím tzv. černé listiny praktik, které jsou za všech okolností na
území EU zakázané.
Se zákazem dvojí kvality musí souhlasit i členské státy EU. Za Českou republiku má rozhodující slovo Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR. Olga Sehnalová je připravena dotáhnout svůj boj za spotřebitele až do vítězného konce.
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