
Чудно поврће ипак смије у ЕУ 

Европска унија разматра укидање 
контроверзног правилника којим је 
забрањена продаја воћа и поврћа 
премалог или чудног облика.  

 

Плодови неких врста попут јабука, 
нектарина или рајчица, који не 
удовољавају правилнику могли би се 
продавати само на одвојеним 
полицама и с посебно истакнутим 
ознакама. Укидање правилника 
званични Брисел објашњава 
спрјечавањем превеликог раста цијена 
хране.  

Правилник су евроскептици често 
исмијавали и користили као доказ 
претјеране бирократије Уније.                                             

(Извор: Нова ТВ) 

 
ЕУ регулише бакине рецепте? 

Вијест да би Аустријанац који је 
продао галоне мармеладе од кајсије, 
направљеног по рецепту његове баке, 
могао у затвор према регулативама 
Европске уније, испровоцирала је 
својевремено једну у низу реакција 
европских институција на писање 
штампе. Спорни би Аустријанац, како 
је тада објављено, требао у затвор, јер 
регулатива Уније прописује да 
мармелада може да садржи само 
јужно воће.  

Службе Уније, одговориле су 
медијима да то није никаква „мућка 
бриселских бирократа“, те да се ради 
о начину на који аустријске власти 
примјењују законе Уније на 
националну регулативу. Регулатива 
Уније из 1979. године прописала је, 
наиме, да се појам мармеладе може 
односити само на производе од 
јужног воћа. Све друго требало би 

бити названо џемом. Када се Аустрија 
одлучила придружити Унији, она је 
европску регулативу уредила по узору 
на првог комшију – Њемачку. У 
Њемачкој постоји једна ријеч која 

означава све врсте воћних намаза, па 
тако и мармеладу и џем. У неким 
дијеловима Аустрије појам мармелада 
се много чешће користи.  

(Извор:  Општа управа за медије и 
информисањ Европске комисије) 



   Кромпир освојио Европу 
 

 

Иако се у Европи појавио тек 
средином 16-тог стољећа, кромпир је 
Европљанима постао једна од кључни 
намирница. Истраживања показују да 
просјечан Европљанин годишње 
поједе 96 килограма кромпира.  

“Скрушена гомоља”, једнако 
непримјетна, као што је и цијењена, 
веома је важна карика у глобалном 
ланцу исхране, а захтјев раста овог 
изданка иде паралелно са 
популацијом. За подизање свијести о 
важности кромпира, "Food and 
Agriculture Organisation of the United 
Nations” (FAO), дизајнирала је 2008. 
Националну годину кромпира.  

Иначе, кромпир је узгајан на 
планинама Анда у Јужној Америци 
хиљадама година, прије него што се 
појавио у Европи.  

(Извор: Општа управа за медије и 
информисање Европске комисије) 

 
 

Месо само за кућну употребу 
 
На Балкану посебну пажњу изазива 
питање да ли је у земљама Европске 
уније забрањено клање стоке и 
производња домаћих специјалитета 
од меса у домаћинствима. У земљама 
чланицама Уније то је дозвољено, али 
искључиво за потрошњу у том 
домаћинству. Месо и месне 
прерађевине, који су намијењени 
тржишту морају да потичу из 
клаоница које задовољавају прецизне 
ветеринарско-санитарне китерије, а 
укључују и хумано поступање са 
животињама. То подразумијева и 

посебне методе усмрћивања 
животиња.  

(Ослобођење, децембар 2008.)  
 
 
 
 

 
 



Печење ракије, домаћи сир и колачи  
 

Европска унија не забрањује 
производњу алкохола за домаће 
потребе, али одлуче ли је произвођачи 
продати, морају осигурати низ услова 
за то.  
У случају продаје они морају 
поштовати европске прописе о 
хигијени производње, декларирању 
производа, обавезном издавању 
рачуна и слично. Унија тврди да је 
прописе усвојила ради заштите 
конзумената.  

 

Слично је и са сиром и врхњем. 
Забрана производње сира и врхња у 
Унији не постоји, али  ако су ти 
производи пласирани на европском 
тржишту на њих морају бити 
примијењени строжији критерији о 
хигијенским условима и тестирању 
животиња на заразне болести. На 
пијацама, морају постојати хладњаци 
или просторије с хлађењем, 
прилагођене чувању лако кварљиве 
робе. На домаћим колачима 
припремљеним за школске, вјерске 
или друге свечаности, не мора, ипак, 
бити стављен попис намирница од 
којих су направљени. Директива 
2003/89/ЕЦ не тражи да храна у 
ресторанима или на киосцима “брзе 
хране” садржи попис састојака, али 
постоји увјет да потрошач о њој мора 
добити "довољно информација". Шта 
значи “довољно информација” – 
одлучују државе чланице Уније.   

(Извор података: Општа управа за медије и 
информирање) 

 
Дијабетес пријети ЕУ 

 
Од 2003. до 2006. године број 
Европљана који болују од дијабетеса 
повећао се за готово 20 посто и сада 
износи око 31 милион људи, показује 
најновији извјештај Међународне 
фондације за дијабетес (IDF). 
 Стручњаци ИДФ-а упозоравају да од 
задњег годишњег извјештаја није 
остварен довољан напредак у 
провођењу националних политика за 
борбу против дијабетеса - болести 



која се не може излијечити него само 
држати под контролом. 

Паневропско истраживање је 
анализирало националне политике за 
дијабетес у 27 земаља чланица ЕУ, те 
кандидатима за чланство (Хрватској и 
Турској), те Казахстану. То је друго 
истраживање те врсте проведено 
заједно са Федерацијом европских 
медицинских сестара за дијабетес 
(ФЕНД). Утврђено је да је број 
обољелих од дијабетеса у ЕУ 
порастао на 31 милион људи, односно 
да је болест захватила 8,6 посто 
одрасле популације у 2006, што је 
повећање од готово 20 посто у односу 

на 2003. Очекује се да ће та бројка 
порасти до 2025. године. 

Број обољелих варира од четири 
посто у Великој Британији до 11,8 
посто у Њемачкој, а већина 
источноевропских чланица Уније има 
преко девет посто обољелих. 

У већини земаља чланица, на 
дијабетес отпада више од 10 посто 
трошкова за здравство, а у некима чак 
18,5 посто. Само 13 земаља чланица 
ЕУ има националне планове за борбу 
против дијабетеса.  

(Извор: Међународна фондација за дијабетес, 
октобар 2008.)  

  
 


