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Angående: Skillnader i fråga om produkters innehållsförteckning, sammansättning och smak mellan 
marknaderna i de central-/östeuropeiska och de västeuropeiska EU-medlemsstaterna 

Vid det 3524:e mötet i rådet (jordbruk och fiske) i Bryssel den 6 mars 2017, som behandlade 
kvalitetsskillnader hos livsmedel, uppmanades kommissionen att överväga lämpliga åtgärder, 
inbegripet lagstiftning på EU-nivå. 

Av studier framgår det att det finns skillnader i fråga om sammansättning och kvalitet hos produkter av 
samma märke och med samma förpackning på marknaderna i de central-/östeuropeiska respektive i 
de västeuropeiska EU-medlemsstaterna. Många produkter som säljs i de central- och östeuropeiska 
EU-länderna har ofta ingredienser av sämre kvalitet än de märkesprodukter som säljs på 
marknaderna i de västeuropeiska medlemsstaterna. Vissa studier visar att upp till hälften av 
produkterna innehåller skillnader som i hög grad påverkar deras kvalitet, däribland en lägre andel kött, 
en högre andel fett, mer konstgjorda sötningsmedel och konserveringsmedel samt lägre vikt. 

Detta har konstaterats i en rad olika produkter – alltifrån livsmedel och toalettartiklar till 
rengöringsmedel och desinfektionsmedel; de är av sämre kvalitet och säljs ibland till ett högre pris än 
samma produkter i de västra delarna av EU-marknaden. 

Det stämmer att företag skiljer mellan produkter beroende på vilka marknader de ska säljas på. Det är 
dock oacceptabelt att kvaliteten på basingrediensen skiljer sig och att konsumenterna vilseleds på 
detta sätt. 

Vilka åtgärder kommer kommissionen, med tanke på EU:s inre marknad, att vidta för att sätta stopp 
för sådana metoder som medför fragmentering av den inre marknaden? Kommer kommissionen att 
se över EU:s lagstiftning för att skydda konsumenterna genom att avskaffa dubbla standarder för 
kvaliteten på produkter som säljs i centrala/östra respektive i västra Europa? 


