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Om:

Større forespørgsel - Forskelle i produkters indholdsdeklaration, sammensætning og
smag på markederne i central/østeuropæiske og vesteuropæiske EU-medlemsstater

På Rådets (landbrug og fiskeri) 3.524. møde i Bruxelles den 6. marts 2017 om fødevarer med to
forskellige kvaliteter blev Kommissionen bedt om at overveje at træffe passende foranstaltninger, bl.a.
i forbindelse med EU-lovgivningen.
Undersøgelser har bekræftet, at der findes forskelle i sammensætningen og kvaliteten af produkter af
identisk mærke og med identisk indpakning, som sælges på markederne i central-/østeuropæiske og
vesteuropæiske EU-medlemsstater, og at mange produkter, der sælges i central/østeuropæiske EUlande ofte indeholder ingredienser af lavere kvalitet end de mærkevarer, der sælges på EU's vestlige
markeder. Nogle undersøgelser viser, at der i op til halvdelen af produkterne forekommer forskelle,
som har en væsentlig indvirkning på kvaliteten, bl.a. lavere indhold af kød, større fedtindhold, flere
kunstige sødestoffer og konserveringsmidler samt lavere vægt.
Dette er blevet konstateret ved en lang række produkter - lige fra fødevarer og toiletartikler til
vaskepulver og desinfektionsmidler - som er af dårligere kvalitet og somme tider sælges til en højere
pris end identiske produkter i det vestlige segment af EU-markedet.
Det er rigtigt, at virksomheder differentierer produkter efter markederne. Det er imidlertid uacceptabelt,
at der er forskelle i kvaliteten på de grundlæggende ingredienser, og at forbrugerne på denne måde
vildledes.
Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at bringe denne form for praksis med
opsplitning af EU's indre marked til ophør? Vil Kommissionen revidere EU-lovgivningen ved at fjerne
dobbeltstandarder for kvaliteten af produkter, der sælges i Central/Østeuropa og Vesteuropa, og
dermed beskytte forbrugerne ?
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