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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 
2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/20041,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 
12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har 
tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning 
(EG) nr 2006/20042,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och 
(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, 
rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG 
samt kommissionens förordning (EG) nr 608/20043,

– med beaktande av kommissionens tillkännagivande av den 26 september 2017 om 
tillämpningen av EU:s livsmedels- och konsumentskyddslagstiftning på marknadsföring 
av produkter med kvalitetsskillnader – Det specifika fallet livsmedel,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 25 maj 2016 Vägledning om 
genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 
(SWD(2016)0163),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 maj 2016 Ett helhetsgrepp på 
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gränsöverskridande e-handel till nytta för enskilda och företag i EU (COM(2016)0320),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 oktober 2017 Kommissionens 
arbetsprogram 2018 – En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU 
(COM(2017)0650),

– med beaktande av kommissionsordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i 
unionen av den 13 september 2017,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets ordförande av den 9 mars 2017, 
särskilt punkt 3,

– med beaktande av resultatet av det 3 524:e mötet i rådet (jordbruk och fiske) den 6 mars 
2017,

– med beaktande av protokollet från det 2 203:e mötet i kommissionen av den 
8 mars 2017,

– med beaktande av informationsdokumentet om vilseledande förpackningar, som 
utarbetades av utredningsavdelning A i januari 2012,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s 
konsumentpolitik1,

– med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara 
konsumenters rättigheter2, särskilt punkt 6,

– med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om tillämpningen av direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG3,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2016 om otillbörliga affärsmetoder i 
livsmedelskedjan4,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 om årsrapporten om EU:s 
konkurrenspolitik5, särskilt punkt 14,

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2017 om årsrapporten om EU:s 
konkurrenspolitik6, särskilt punkt 178,

– med beaktande av sin större interpellation av den 15 mars 2017 om skillnader i fråga om 
produkters innehållsförteckning, sammansättning och smak mellan marknaderna i de 
central-/östeuropeiska och de västeuropeiska EU-medlemsstaterna7,

– med beaktande av informationsmeddelandet från Europaparlamentets utredningstjänst 
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från juni 2017 Dual quality of branded food products: Addressing a possible east-west 
divide,

– med beaktande av den undersökning om livsmedel och tjeckiska konsumenter som den 
tjeckiska myndigheten för jordbruks- och livsmedelskontroll genomförde i 
februari 2016,

– med beaktande av den särskilda studien om olika kvalitet på och sammansättning av 
produkter som saluförs på Europeiska unionens inre marknad med hänsyn till 
konsumensskyddslagstiftningen (särskilt otillbörliga affärsmetoder), konkurrensrätten 
(särskilt osund konkurrens) och industriell äganderätt, som utarbetades av juridiska 
fakulteten vid Palackýuniversitetet i Olomouc 2017,

– med beaktande av de olika undersökningar, studier och tester som genomförts de 
senaste åren av livsmedelsmyndigheterna i ett antal medlemsstater i Central- och 
Östeuropa,

– med beaktande av Nielsen-rapporten The state of private label around the world från 
november 2014,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 april 2018 En ny giv för 
konsumenterna (COM(2018)0183),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 11 april 2018 om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler 
(COM(2018)0185),

 – med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet1,

– med beaktande av artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, om skydd av immateriell egendom,

– med beaktande av den gemensamma skrivelsen av den 23 mars 2018 från Republiken 
Kroatien, Tjeckien, Ungern, Litauen, Republiken Polen och Republiken Slovakien till 
kommissionen om olika kvalitet på produkter på den inre marknaden inom ramen för 
den nya given för konsumenterna,

– med beaktande av resultaten från de jämförande undersökningar som gjorts av 
konsumentskyddsmyndigheter och konsumentorganisationer i flera av EU:s 
medlemsstater,

– med beaktande av kommissionens förslag att uppdatera direktiv 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder för att tydliggöra att nationella myndigheter kan bedöma och 
ta itu med vilseledande affärsmetoder som inbegriper saluföring av produkter som 
identiska i flera EU-länder samtidigt som det finns väsentliga skillnader i deras 
sammansättning eller egenskaper,
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– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-
0267/2018), och av följande skäl:

A. Företag bör när de marknadsför, säljer eller levererar produkter ge konsumenterna 
korrekt och lättbegriplig information om produkternas exakta sammansättning, även om 
lokala produkter och recept, så att de kan fatta ett välgrundat köpbeslut.

B. En huvudprincip när det gäller varumärken bör vara att konsumenterna kan lita på en 
produkts sammansättning, värde och kvalitet, och det är därför tillverkarna som ska se 
till att dessa förväntningar uppfylls.

C. Konsumenterna känner inte till att produkter av samma märke och med samma 
förpackning anpassas till lokala preferenser och lokal smak, och den varierande 
kvaliteten på produkter väcker farhågor om att vissa medlemsstater behandlas 
annorlunda än andra. EU har redan tagit fram märkningar i syfte att tillgodose 
konsumenternas särskilda förväntningar och ta hänsyn till särskilda 
produktionsförhållanden som erkänns genom användning av kvalitetsbegrepp.

D. Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder är unionens huvudsakliga 
rättsinstrument för att se till att konsumenterna inte utsätts för vilseledande reklam och 
andra otillbörliga metoder i transaktionerna mellan näringsidkare och konsumenter, 
däribland saluföring av identiskt märkta produkter på ett sätt som kan vilseleda 
konsumenterna.

E. Otillbörliga affärsmetoder kan enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder vara helt 
förbjudna eller förbjudna under vissa omständigheter. Enligt kommissionens slutsatser 
leder införandet av metoder i förteckningen i bilaga I till direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder, i tillämpliga fall, till ökad rättssäkerhet och således till sundare 
konkurrens mellan producenter på marknaden.

F. Konsumenterna associerar varumärken och produkter med kvalitet och förväntar sig 
därför att produkter av samma märke och/eller med identiskt utseende också håller 
samma kvalitet oavsett om de säljs i det egna landet eller i en annan medlemsstat.

G. Konsumenterna associerar också en jordbruks- eller livsmedelsprodukts varumärke och 
etikett eller förpackning med kvalitet och förväntar sig därför att produkter av samma 
märke, som säljs med samma etikett eller ser likadana ut, också både håller samma 
kvalitet och har samma sammansättning oavsett om de säljs i det egna landet eller i en 
annan medlemsstat. Alla jordbrukare i EU framställer produkter som ska uppfylla 
samma höga standarder, och kunderna förväntar sig att denna enhetliga kvalitet även 
ska gälla andra produkter i livsmedelskedjan, oavsett i vilken jurisdiktion de har sin 
hemvist.

H. Alla EU-medborgare förtjänar likabehandling när det gäller de livsmedels- och icke-
livsmedelsprodukter som säljs på den inre marknaden.

I. Otillbörliga metoder på detta område måste stoppas så att konsumenterna inte vilseleds, 
och endast kraftfulla gemensamma åtgärder på EU-nivå kan lösa detta 



gränsöverskridande problem.

J. Bedömningen av om en affärsmetod är otillbörlig enligt direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder måste göras från fall till fall av medlemsstaterna, utom när det gäller de 
metoder som anges i bilaga I.

K. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker betonade i sitt tal om tillståndet i 
unionen 2017 att det är oacceptabelt att livsmedel som säljs till människor i vissa delar 
av Europa är av lägre kvalitet än i andra länder, trots att produkterna är identiskt märkta 
och förpackade.

L. Direktivet om otillbörliga affärsmetoder har genomförts på mycket olika sätt i 
medlemsstaterna, varvid förfarandena och effektiviteten när det gäller lösningarna och 
genomförandet av direktivet i medlemsstaternas i hög grad skiljer sig åt.

M. Märket är ofta den viktigaste faktorn vid fastställandet av en produkts värde.

N. En stärkt och mer effektiv samarbetsram för tillsyn skulle öka konsumenternas 
förtroende och leda till färre konsumentskador.

O. Alla konsumenter i EU har samma rättigheter, men analyser visar att vissa producenter 
och tillverkare har sålt produkter av olika kvalitet under samma varumärke och med 
vilseledande identiskt utseende, varvid vissa produkter i en del länder har innehållit 
mindre av huvudingrediensen eller har innehållit ingredienser av lägre kvalitet som 
ersättning för ingredienser av högre kvalitet. Detta problem är mer utbrett i de 
medlemsstater som gått med i EU sedan 2004. Genom analyserna framkom fall där 
samma produkter eller produkter med vilseledande identiskt utseende och lägre kvalitet 
eller skillnader i smak, konsistens eller andra organoleptiska egenskaper såldes till 
priser som varierade avsevärt från land till land. Även om detta inte bryter mot 
principerna för den fria marknadsekonomin eller mot de nuvarande 
märkningsbestämmelserna eller annan livsmedelslagstiftning utgör det missbruk av 
varumärkesidentitet och går därmed stick i stäv med principen att alla konsumenter ska 
behandlas lika.

P. Det har förekommit avsevärda skillnader när det gäller produkter som barnmat, vilket 
gör att tillverkarnas principer och påståenden om att de anpassar sina produkter till 
lokala preferenser kan ifrågasättas. Vissa laboratorieresultat bekräftar att produkter av 
lägre kvalitet kan innehålla mindre hälsosamma kombinationer av ingredienser, vilket 
därmed strider mot principen om att alla konsumenter ska behandlas likvärdigt. Vissa 
producent- och tillverkarföreträdare har gått med på att ändra sina produktrecept i vissa 
länder så att identiska produkter erbjuds på hela den inre marknaden.

Q. Dessa oacceptabla metoder har införts av välkända multinationella företag inom den 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin som på detta sätt försöker maximera sina 
vinstmarginaler genom att utnyttja skillnaderna i köpkraft mellan olika medlemsstater.

R. I förslaget om en ny giv för konsumenterna, en riktad översyn av EU:s direktiv på 
konsumentskyddsområdet efter ändamålsenlighetskontrollen av EU:s lagstiftning om 
konsumentskydd och saluföring, föreslog kommissionen en uppdatering av direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder för att tydliggöra att nationella myndigheter kan bedöma 
och ta itu med sådana vilseledande affärsmetoder som innebär att produkter saluförs 



som identiska i olika medlemsstater, när det faktiskt finns stora skillnader i deras 
sammansättning eller egenskaper.

S. Konsumenterna bör visserligen inte vilseledas, men produktdifferentiering och 
produktinnovation bör inte begränsas i sig.

T. Den inre marknaden har gett aktörerna i livsmedelskedjan stora fördelar. 
Livsmedelshandeln är allt oftare gränsöverskridande och har avgörande betydelse för 
hur den inre marknaden fungerar.

U. För att dra full nytta av den inre marknaden är det avgörande att EU:s befintliga 
livsmedels- och konsumentskyddslagstiftning tillämpas på ett bättre sätt så att man kan 
identifiera och åtgärda omotiverade varierande standarder och därmed skydda 
konsumenterna mot vilseledande information och affärsmetoder.

V. Konsumentorganisationernas roll måste ständigt stärkas i detta avseende. De spelar en 
unik roll för att säkerställa konsumenternas förtroende och bör få ytterligare stöd genom 
fler rättsliga och ekonomiska åtgärder samt kapacitetsbyggande.

W. Bevisade skillnader i fråga om ingredienser i jämförbara produkter skulle på lång sikt 
kunna utgöra en fara för konsumenthälsan, särskilt när det gäller utsatta konsumenter 
såsom barn och personer med särskild kosthållning och/eller hälsoproblem, och 
därigenom bidra till en försämring av medborgarnas hälsa. Detta gäller till exempel om 
fetthalten och/eller sockerinnehållet är högre än förväntat, om fett av animaliskt 
ursprung ersätts med fett av vegetabiliskt ursprung eller tvärtom, om socker ersätts med 
konstgjorda sötningsmedel eller om salthalten ökas. Märkning som inte ger en korrekt 
bild av de tillsatser som använts, eller av antalet ersättningsmedel för basingredienser, 
är vilseledande för konsumenterna och kan utgöra en hälsorisk.

X. Det saknas lagstiftning om kvalitetsskillnader på EU-nivå, vilket gör det omöjligt att 
jämföra kvalitet eller identifiera fall av olika kvalitet och innebär att det inte finns några 
verktyg för att avhjälpa situationen. Kommissionens direktorat för hälsa och livsmedel: 
revision och analys har regelbundet rapporterat om brister i genomförandet och 
efterlevnaden av tillämpliga krav i EU:s livsmedelslagstiftning, till exempel när det 
gäller märkning av maskinurbenat kött1 eller användning av livsmedelstillsatser2. 

Y. Skillnader i sammansättning som eventuellt kan påverka konsumenthälsan kan påträffas 
inte bara i livsmedel, utan också i kosmetika, hygienprodukter och rengöringsmedel.

Z. Arbetet med att ändra sammansättningen i syfte att minska innehållet av fett, socker och 
salt i livsmedel släpar efter i många länder i Central-, Öst- och Sydösteuropa.

1. Europaparlamentet betonar att resultaten av åtskilliga tester och undersökningar som 
genomförts i flera medlemsstater, framför allt i Central- och Östeuropa, med olika 
laboratorietestningsmetoder, visar att det finns skillnader av olika omfattning, bland 
annat i sammansättningen och i de ingredienser som används, mellan produkter av 
samma märke och i till synes identiska förpackningar som saluförs och distribueras på 
den inre marknaden, vilket är till skada för konsumenterna. Parlamentet noterar att den 
stora majoriteten konsumenter är oroade över sådana skillnader, enligt en undersökning 

1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115


som gjorts på uppdrag av en nationell behörig myndighet. Utifrån resultaten av dessa 
tester och undersökningar drar parlamentet slutsatsen att konsumenterna är oroade över 
att det förekommer diskriminering mellan olika medlemsstaters marknader. Parlamentet 
betonar att ingen sådan diskriminering kan accepteras och att alla konsumenter i EU bör 
ha tillgång till samma produktkvalitet.

2. Europaparlamentet framhåller att fallen av sådana stora skillnader inte bara gäller 
livsmedel utan ofta också icke-livsmedelsprodukter, bland annat tvätt- och 
rengöringsmedel, kosmetika, toalettartiklar och produkter avsedda för spädbarn.

3. Europaparlamentet påminner om att parlamentet 2013 uppmanade kommissionen att 
göra en djupgående undersökning för att bedöma om den gällande EU-lagstiftningen 
behövde anpassas och att informera parlamentet och konsumenterna om resultatet.

4. Europaparlamentet välkomnar de initiativ som kommissionen nyligen har aviserat för 
att ta itu med denna fråga, särskilt dess åtagande att ta fram en gemensam testmetod och 
anslå en budget för dess utarbetande och genomförande och för insamlingen av 
ytterligare tillförlitliga och jämförbara uppgifter, och att uppdatera direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder och inrätta kunskapscentrumet för livsmedelsbedrägerier och 
kvalitet.

5. Europaparlamentet noterar det uppdrag som högnivåforumet för en bättre fungerande 
livsmedelsförsörjningskedja har fått från Europeiska rådet för att ta upp frågan om olika 
kvalitet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter att 
delta aktivt i pågående initiativ, bland annat i utvecklingen och införlivandet i sina 
arbetsmetoder av en gemensam testmetod och insamlingen av ytterligare uppgifter. 
Parlamentet betonar att det är viktigt att de parter som företräder konsumenternas 
intressen deltar aktivt och kan få yttranden utfärdade på sina vägnar, bland annat 
företrädarna för konsumentorganisationer, tillverkare och forskningsorganisationer som 
har utfört produkttester i medlemsstaterna. Parlamentet bör involveras i alla pågående 
initiativ som kan påverka försöken att ta itu med frågan om olika kvalitet.

6. Europaparlamentet rekommenderar de berörda medlemsstaterna att utarbeta egna 
bedömningar av metoderna och effektiviteten när det gäller genomförandet av direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder och annan befintlig lagstiftning som rör olika kvalitet på 
livsmedel och andra produkter, och att lämna in dem till kommissionen, så att den kan 
göra en objektiv bedömning av problemets allvar.

7. Europaparlamentet gläder sig över att det har antagit ett pilotprojekt för 2018, som 
kommer att omfatta en rad marknadsundersökningar bland flera kategorier av 
konsumentprodukter. Syftet är att bedöma olika aspekter av kvalitetsskillnader. 
Parlamentet förväntar sig att projektet genomförs och offentliggörs i tid, i enlighet med 
den ursprungliga planen. Parlamentet anser att projektet dessutom bör förlängas till 
2019 för att säkra en större kunskapsbredd och täcka andra sektorer än 
livsmedelssektorn. Parlamentsledamöterna bör göras med delaktiga i övervakningen av 
projektet. Parlamentet, kommissionen och medlemsstaterna uppmuntras att utnyttja alla 
verktyg som finns till förfogande, även pilotprojekt och nationella projekt, för att göra 
ytterligare bedömningar av olika aspekter av produkter av olika kvalitet.

8. Europaparlamentet betonar att detaljerad information om vilken offentlig myndighet 
som har ansvar för att vidta åtgärder och om tillhörande administrativa eller rättsliga 



förfaranden, bland annat medborgarnas möjlighet att lämna in klagomål över nätet, är 
en förutsättning för att direktivet om otillbörliga affärsmetoder ska kunna genomföras 
effektivt. Parlamentet ser därför negativt på informationsbristerna i de berörda 
medlemsstaterna, eftersom de ansvariga myndigheterna i vissa medlemsstater inte 
lämnar information om olika kvalitet på produkter på sina webbplatser, trots att de 
hävdar att man måste ta itu med frågan.

9. Europaparlamentet understryker att kommissionen redan har underrättats om en ny 
nationell märkning som är avsedd att varna konsumenterna om skillnader i livsmedels 
sammansättning.

10. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har startat ett utbildningsprogram på 
nätet som hjälper företagen att förstå och tillämpa konsumenträtten i EU på ett bättre 
sätt, för att ytterligare stärka konsumentskyddet i EU och hjälpa företagen.

Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av EU:s livsmedels- och 
konsumentskyddslagstiftning på marknadsföring av produkter med kvalitetsskillnader

11. Europaparlamentet noterar kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av EU:s 
livsmedels- och konsumentskyddslagstiftning på marknadsföring av produkter med 
kvalitetsskillnader. Parlamentet framhåller att syftet med tillkännagivandet är att hjälpa 
nationella myndigheter att avgöra om ett företag bryter mot EU:s livsmedels- och 
konsumentskyddslagstiftning när det säljer produkter med kvalitetsskillnader i olika 
länder och att ge dem råd om hur de ska samarbeta med varandra. Parlamentet är oroat 
över att den stegvisa strategi som nationella myndigheter enligt tillkännagivandet ska 
tillämpa för att avgöra om producenter bryter mot EU:s lagstiftning för närvarande inte 
tillämpas i praktiken av myndigheterna, vilket kan innebära att konsumenternas 
rättigheter kränks.

12. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att konsumenterna på den inre 
marknaden, där de har en allmän kunskap om principerna om fri rörlighet och lika 
tillgång till varor, a priori inte förväntar sig att märkesprodukter som säljs i olika länder 
ska skilja sig åt. Parlamentet påminner om kommissionens påpekande att studier om 
märkeslojalitet visar att märken enligt konsumenternas uppfattning fungerar som ett 
slags intyg på kontrollerad och konstant kvalitet. Parlamentet delar dessutom 
kommissionens uppfattning att detta förklarar varför vissa konsumenter förväntar sig att 
märkesprodukter ska hålla motsvarande, om inte exakt samma, kvalitet oavsett var och 
när de köps och att varumärkesinnehavare ska informera dem vid beslut om att ändra 
produktsammansättningen.

13. Europaparlamentet anser därför inte att det räcker att tillhandahålla eventuell ytterligare 
information, inte ens i förpackningens huvudsakliga synfält, om inte konsumenten 
säkert förstår att produkten i fråga skiljer sig från till synes identiska produkter av 
samma märke som säljs i en annan medlemsstat.

14. Europaparlamentet delar vidare kommissionens uppfattning i detta sammanhang att 
producenter inte nödvändigtvis behöver erbjuda identiska produkter i olika geografiska 
områden och att den fria rörligheten för varor inte innebär att varje produkt måste vara 
identisk överallt på den inre marknaden. Parlamentet betonar att näringsidkare får 
saluföra och sälja varor med olika sammansättning och egenskaper på grundval av 
legitima faktorer, förutsatt att EU-lagstiftningen respekteras fullt ut. Parlamentet betonar 



emellertid att sådana produkter inte får skilja sig i kvalitet när de erbjuds konsumenter 
på andra marknader.

15. Europaparlamentet anser att tillhandahållande av korrekt och lättbegriplig information 
till konsumenterna är avgörande för att man ska komma till rätta med olika kvalitet på 
produkter. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att ett företag som avser att 
släppa ut en produkt med till viss del olika egenskaper på olika medlemsstaters 
marknader inte får märka produkten på ett till synes identiskt sätt.

16. Europaparlamentet konstaterar att det kan finnas godtagbara skillnader i 
sammansättningen för enskilda varumärkesprodukter och att produkterna kan skilja sig 
åt på grund av regionala konsumentpreferenser, användning av lokala ingredienser, krav 
i nationell lagstiftning eller ändrad sammansättning. Parlamentet betonar att syftet inte 
är att fastställa eller harmonisera kraven på livsmedelskvalitet och att det inte är 
önskvärt att ålägga tillverkarna en exakt sammansättning för de enskilda produkterna. 
Parlamentet anser emellertid att konsumentpreferenser inte bör användas som ursäkt för 
en lägre kvalitet eller för att erbjuda olika kvalitetsklasser på olika marknader. 
Konsumenterna måste på ett tydligt sätt informeras och göras medvetna om sådana 
anpassningar för varje enskild produkt och inte bara rent generellt om att detta är 
etablerad praxis.

17. Europaparlamentet anser att tillkännagivandet uppfattas vara avsett för framför allt 
livsmedel. Parlamentet anser att bestämmelserna om tillämpningen av 
konsumentskyddslagstiftningen bör tillämpas på alla livsmedels- och icke-
livsmedelsprodukter som är tillgängliga på den inre marknaden i allmänhet och att 
produkternas märkning måste vara läsbar för konsumenterna och innehålla fullständig 
information.

18. Europaparlamentet uppmärksammar 2016 års vägledning om tillämpningen av 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder, där följande anges: ”Varor av samma märke 
med samma eller liknande förpackning kan skilja sig i sammansättningen beroende på 
tillverkningsplats och målmarknad, dvs. de kan variera mellan medlemsstaterna. 
Marknadsföring av produkter med olika sammansättning är enligt direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder inte otillbörlig i sig.” Parlamentet betonar att kommissionens 
vägledningar är viktiga för att underlätta en korrekt och enhetlig tillämpning av 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder, och uppmanar därför kommissionen att 
klargöra förhållandet mellan tillkännagivandet, vägledningen och dokumentet från 
undergruppen för den inre marknaden i högnivåforumet för en bättre fungerande 
livsmedelsförsörjningskedja.

19. Europaparlamentet konstaterar att det kan finnas olika krav för de nationella behöriga 
myndigheternas kontrollmetoder. Parlamentet understryker att det redan har gjorts olika 
analyser som skulle kunna ligga till grund för utformningen och genomförandet av den 
gemensamma testmetoden, även om metoderna för dessa skiljer sig åt och resultaten 
inte har bedömts på samma sätt. Parlamentet anser att syftet med arbetet att ta fram en 
metod under ledning av kommissionens gemensamma forskningscentrum bör anges 
tydligt, så att man säkerställer en enhetlig tolkning av den resulterande metoden, bland 
annat en definition av vad som utgör en ”betydande skillnad”, och gör det möjligt för de 
behöriga myndigheterna att använda den. Parlamentet påpekar att fastställande av vilken 
av de olika produkterna som är mest standard och därmed ”referensprodukt” faktiskt 
skulle kunna hindra den samlade bedömningen eftersom det kan vara för svårt att 



avgöra.

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att hjälpa de nationella 
tillsynsmyndigheterna att identifiera otillbörliga affärsmetoder vid saluföring av 
produkter. Kommissionen uppmanas att samordna de nationella behöriga 
myndigheterna i detta avseende. Parlamentet betonar att syftet med en sådan metod är 
att säkerställa insamling av tillförlitliga och jämförbara uppgifter från medlemsstaternas 
sida på gemensamma grunder och att bidra till en samlad bedömning av hur allvarligt 
och omfattande problemet med produkter av olika kvalitet är på den inre marknaden. 
Parlamentet påminner om att den faktiska karaktären av otillbörliga affärsmetoder 
förmodligen kommer att bedömas från fall till fall även i fortsättningen, eftersom 
fastställandet av i vilken grad konsumenterna vilseleds alltid bygger på en subjektiv 
bedömning från den behöriga myndighetens eller domstolens sida.

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att uppmana de behöriga 
myndigheterna att genomföra fler marknadstester i medlemsstaterna som inbegriper 
produktjämförelser mellan olika regioner och länder. Parlamentet framhåller emellertid 
att sådana tester, enligt kommissionens uppfattning, bör göras enligt en gemensam 
teststrategi som ännu inte är fullt utvecklad. Parlamentet betonar vikten av att hålla sig 
till tidsplanen så att resultaten av de tester som genomförts enligt en gemensam 
testmetod blir fullständiga, offentliggörs på alla officiella EU-språk i en databas som är 
tillgänglig för allmänheten och analyseras så snart som möjligt, dock senast före 
utgången av 2018. Dessutom betonar parlamentet att resultaten omedelbart måste 
offentliggöras i syfte att informera konsumenterna och producenterna så att de blir 
medvetna om detta. På så sätt kan man bidra till att minska förekomsten av produkter av 
olika kvalitet.

Andra aspekter av olika kvalitet

22. Europaparlamentet understryker att egna varumärken har blivit ett nödvändigt inslag i 
konsumenternas varukorgar och att deras marknadsandel har ökat under det senaste 
årtiondet i de flesta produktkategorier i de flesta medlemsstater. Parlamentet anser att 
egna varumärken inte bör ge intryck av att vara märkesprodukter så att konsumenterna 
blir förvirrade. Parlamentet framhåller på nytt att kommissionen måste ägna särskild 
uppmärksamhet åt frågan om egna varumärken så att man får slut på 
sammanblandningen av egna varumärken och märkesprodukter. Parlamentet konstaterar 
att den inre marknaden är tillgänglig för producenter och tillverkare, men att den också 
är mycket konkurrensutsatt, med vissa varumärken som är allmänt kända eller har gott 
renommé i hela unionen.

23. Europaparlamentet påminner om att det upprepade gånger har uppmanat kommissionen 
att avgöra huruvida olika kvalitet får negativa återverkningar på den lokala och 
regionala produktionen, framför allt små och medelstora företag. Det är beklagligt att 
kommissionen ännu inte har presenterat några uppgifter.

24. Europaparlamentet betonar att förfalskning av märkesprodukter innebär en hälso- och 
säkerhetsrisk för konsumenterna, underminerar konsumenternas förtroende för märkena 
och medför förlorade intäkter för producenterna. Parlamentet noterar att utbudet av 
förfalskningar som beslagtas inom EU fortfarande är stort och omfattar nästan alla slags 
varor.



25. Europaparlamentet är oroat över de restriktioner som införts för näringsidkare när det 
gäller köp av varor, vilket kan få en negativ inverkan på konsumenternas 
valmöjligheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att identifiera vilka faktorer som 
bidrar till en fragmentering av den inre marknaden för varor och otillbörligt begränsar 
konsumenternas förmåga att dra full nytta av den inre marknaden, med inriktning på 
territoriella försörjningsbegränsningar och konsekvenserna av dessa. Kommissionen 
uppmanas att i tillämpliga fall utnyttja konkurrenslagstiftningen för att motverka sådana 
metoder.

26. Europaparlamentet påpekar att nationella behöriga myndigheter endast kan välja ut 
prover och genomföra tester på den egna medlemsstatens territorium. Parlamentet 
betonar behovet av ett fördjupat, effektivt, öppet och snabbt gränsöverskridande 
samarbete och utbyte av uppgifter, bland annat utbyte av information om produkter som 
eventuellt inte uppfyller kraven och information om eventuella otillbörliga metoder, 
mellan nationella konsumentskyddsmyndigheter och livsmedelsmyndigheter, 
konsumentorganisationer och kommissionen, i syfte att ta itu med kvalitetsskillnader 
och förbättra och anpassa tillämpningen av lagstiftningen. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att inta en mer aktiv roll i ett sådant samarbete. Parlamentet 
välkomnar antagandet av den ändrade förordningen om konsumentskyddssamarbete, 
som ger stärkta utrednings- och tillsynsbefogenheter, förbättrar informations- och 
uppgiftsutbytet samt tillgången till all relevant information och medför harmoniserade 
bestämmelser om vilka förfaranden som ska följas för samordning av utrednings- och 
tillsynsbefogenheterna i detta avseende.

27. Europaparlamentet inser nyttan av samordnade tillsynsåtgärder, som är en viktig form 
av samordning av tillsynen enligt förordningen om konsumentskyddssamarbete, och 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka dem ytterligare och utöka 
deras tillämpningsområde.

Rekommendationer och ytterligare åtgärder

28. Europaparlamentet betonar vikten av en bred och läglig offentlig debatt som leder till 
ökad medvetenhet hos konsumenterna om produkter och deras egenskaper. Parlamentet 
konstaterar att vissa tillverkare och innehavare av egna varumärken redan har meddelat 
ändringar av recepten eller tillämpning av EU:s gemensamma produktionsstandard. 
Parlamentet betonar industrins roll i att förbättra insynen och tydligheten i produkternas 
sammansättning och kvalitet samt ändringar av dessa. Parlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ till att utarbeta en uppförandekod i detta avseende. Parlamentet 
anser att både producenter och återförsäljare, i deras eget intresse, bör göras ännu mer 
delaktiga, så att man så snart som möjligt kan hitta ett effektivt sätt att åtgärda den 
nuvarande situationen utan att tillgripa rättsliga åtgärder och göra det möjligt för 
Europas konsumenter att få tillgång till produkter av samma kvalitet på hela den inre 
marknaden. Parlamentet uppmanar tillverkarna att överväga att införa en logotyp på 
förpackningen som anger att samma varumärke har samma innehåll och kvalitet i alla 
medlemsstater.

29. Europaparlamentet uppmanar konsumentorganisationerna, organisationerna i det civila 
samhället och de anmälda nationella organ som har ansvar för att genomföra direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder och annan relevant lagstiftning att delta mer aktivt i den 
offentliga debatten och informera konsumenterna. Parlamentet är övertygat om att 
konsumentorganisationerna på ett avgörande sätt skulle kunna bidra till en lösning av 



problemet med olika kvalitet på produkter. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att öka sitt stöd för nationella konsumentorganisationer genom finansiella 
och rättsliga mekanismer, så att de kan bygga upp kapacitet, utveckla sin 
testningsverksamhet och, tillsammans med de behöriga myndigheterna, bidra till att fall 
där produkter orättmätigt håller olika kvalitet, spåras upp och avslöjas. Parlamentet 
anser dessutom att man bör främja ett bättre gränsöverskridande informationsutbyte 
mellan konsumentorganisationer.

30. Europaparlamentet anser att de behöriga myndigheterna utifrån tidigare erfarenheter 
hittills inte själva på ett effektivt sätt har kunnat ta itu med några specifika fall av olika 
kvalitet på nationell nivå eller genomföra gällande lagstiftning, eller också har de bara 
försökt göra det i minsta möjliga utsträckning, delvis på grund av att det saknas en 
uttrycklig rättslig bestämmelse på EU-nivå. Parlamentet påminner om att 
medlemsstaterna har ansvar för att genomföra direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
och att de därför bör göra det för att se till att konsumenterna inte vilseleds genom 
otillbörliga marknadsföringsmetoder. Parlamentet betonar att medlemsstaterna bör se 
till att de nationella behöriga myndigheterna har lämplig teknisk, ekonomisk och 
personalmässig kapacitet för att säkerställa ett effektivt genomförande. Medlemsstaterna 
uppmanas att ge konsumenterna möjlighet att lämna in klagomål och få dem 
behandlade, och att i största möjliga utsträckning informera konsumenterna om deras 
rättigheter och möjligheter inom ramen för gällande lagstiftning samt om försäljarnas 
skyldighet att lämna information om produkternas sammansättning och, i tillämpliga 
fall, ursprung.

31. Europaparlamentet uppmärksammar att frågan om olika kvalitet har ett direkt samband 
med de väsentliga delarna av den inre marknadens funktion och konsumenternas 
förtroende, som båda står på spel, och därför krävs bland annat en lösning på unionsnivå 
via direkt verkställbara åtgärder. Parlamentet är övertygat om att åtgärder på unionsnivå 
skulle trygga den inre marknadens integritet, under förutsättning att det finns 
möjligheter till åtgärder på nationell nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
kartlägga de nationella standarder för livsmedels- och icke-livsmedelsprodukter som 
finns i EU och att bedöma om de är relevanta i fall av olika kvalitet på den inre 
marknaden.

32. Europaparlamentet anser att det snabbt måste utvecklas kapacitet och mekanismer på 
EU-nivå i form av en särskild övervaknings- och tillsynsenhet inom ett befintligt EU-
organ (det gemensamma forskningscentrumet, Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) eller annat organ), med minimal byråkrati, för att övervaka att 
sammansättningen och ingrediensernas proportioner är konsekventa i 
livsmedelsprodukter med identiskt varumärke och förpackning och för att bedöma 
jämförande laboratorieanalyser i syfte att identifiera otillbörliga affärsmetoder i 
marknadsföringen av livsmedelsprodukter.

33. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en ny giv för konsumenterna, 
där man försöker komma till rätta med produkter av olika kvalitet genom att ändra 
artikel 6 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder så att det föreskrivs att 
marknadsföring av produkter som identiska med samma produkter som marknadsförs i 
flera andra medlemsstater, även om dessa produkter skiljer sig åt vad gäller 
sammansättning eller egenskaper, utgör en vilseledande affärsmetod. Parlamentet 
konstaterar emellertid att förslaget också innehåller vissa otydliga bestämmelser som 
måste förtydligas för att säkerställa en korrekt tolkning och tillämpning.



34. Europaparlamentet är emellertid starkt övertygat om att det effektivaste sättet att åtgärda 
omotiverade fall av olika kvalitet är genom en ändring av bilaga I till direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder där man inför ytterligare en punkt i förteckningen över 
affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga och där man uttryckligen 
nämner identiskt märkta produkter av olika kvalitet när sådana produkter är 
diskriminerande och inte uppfyller konsumenternas förväntningar.

35. Europaparlamentet betonar att lagstiftningsprocessen bör leda till en tydlig definition av 
vad som får anses utgöra olika kvalitet och hur respektive fall bör bedömas och hanteras 
av de behöriga myndigheterna. Parlamentet betonar i detta sammanhang att en öppen 
förteckning över så kallade legitima faktorer skulle kunna äventyra de behöriga 
myndigheternas förmåga att göra bedömningar och tillämpa lagstiftningen. Parlamentet 
är oroat över att användningen av begreppet ”definierade konsumentpreferenser” när 
man bedömer huruvida en differentiering i produktsammansättningen är motiverad eller 
inte kan leda till motstridiga tolkningar av behöriga myndigheter.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka det uppdrag som det 
gemensamma forskningscentrumet har fått att utarbeta en gemensam europeisk metod 
för att jämföra egenskaperna hos icke-livsmedelsprodukter och riktlinjer för ökad 
produktinsyn inom ett år, och att utvärdera testresultaten. Parlamentet påpekar att det 
gemensamma forskningscentrumet – för att utbyta bästa praxis på området – också bör 
sträva efter att samarbeta med de myndigheter i medlemsstaterna som redan har 
genomfört sin egen produkttestning, men ännu inte har meddelat resultaten till andra 
medlemsstaters nationella myndigheter.

37. Europaparlamentet påpekar att livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet samt skyddet 
för konsumenterna mot att vilseledas har högsta prioritet. Parlamentet påminner 
kommissionen om dess åtagande att säkerställa en bättre övervakning och en korrektare 
tillämpning av EU-lagstiftningen. Parlamentet anser att de behöriga nationella 
myndigheterna bör övervaka efterlevnaden av den gällande lagstiftningen inom dessa 
områden på ett effektivt sätt.

38. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att förbättra insynen i 
vetenskapliga studier på området livsmedelssäkerhet som svar på uttryck för oro bland 
allmänheten, i syfte att förbättra tillgången till den information som krävs för att fatta 
inköpsbeslut som stöds av en tillförlitlig, vetenskapligt grundad riskbedömning.

39. Europaparlamentet uppmanar de nationella livsmedelsmyndigheterna att från fall till fall 
fastställa om en misstänkt diskriminerande metod faktiskt är olaglig, på grundval av 
bestämmelserna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder och deras samspel med de 
krav på rättvisande information som anges i förordning (EU) nr 1169/2011 om 
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

40. Europaparlamentet konstaterar att alla EU-medborgare påverkas av kvalitetsskillnader, 
bland annat när de reser mellan medlemsstaterna. 

41. Europaparlamentet betonar emellertid att betydande skillnader i produkter för barn, 
såsom livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, inte kan motiveras med enbart 
hänvisning till regionala smakpreferenser. 

42. Europaparlamentet förkastar med kraft påståendet från vissa producenter om att 



förändringar i sammansättning och/eller kvalitet görs för att priserna ska 
överensstämma med konsumenternas förväntningar. Parlamentet framhåller att olika 
studier har visat att produkter av lägre kvalitet ofta är dyrare än motsvarande produkter 
av högre kvalitet i andra delar av EU.

43. Europaparlamentet rekommenderar starkt att principen om en cirkulär ekonomi ska 
tillämpas på produktförpackningar, och betonar att producenterna, om 
produktförpackningar i en medlemsstat följer denna princip, bör göra samordnade 
ansträngningar för att se till att så är fallet för alla deras produkter som saluförs under 
samma märke och i samma typ av förpackningar i och utanför EU.

44. Europaparlamentet betonar att vissa fall av olika kvalitet på produkter beror på 
bristande efterlevnad av EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas 
myndigheter att så snart som möjligt se till att gällande EU-bestämmelser om 
livsmedelsmärkning följs, även när det gäller exempelvis maskinurbenat kött.

o

o     o

45. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


