
 

AD\1153102NL.docx  PE616.687v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
 

2018/2008(INI) 

17.5.2018 

ADVIES 

van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

inzake uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt 

(2018/2008(INI)) 

Rapporteur voor advies: Momchil Nekov 

 

  



 

PE616.687v02-00 2/9 AD\1153102NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1153102NL.docx 3/9 PE616.687v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 

interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

A. overwegende dat de consumenten een associatief verband leggen tussen merk, etiket of 

verpakking van een landbouwproduct of levensmiddel en de kwaliteit ervan, en 

verwachten dat producten van hetzelfde merk die in de handel worden gebracht met 

hetzelfde of een gelijkend etiket, ook dezelfde kwaliteit en samenstelling hebben, 

ongeacht of ze worden verkocht in hun eigen land of in een andere lidstaat; 

overwegende dat alle landbouwers in de Europese Unie producten produceren volgens 

dezelfde hoge normen en dat de klanten verwachten dat deze uniforme kwaliteit ook 

geldt voor andere producten van de voedselketen, ongeacht het rechtsgebied waar zij 

verblijven; 

B. overwegende dat oneerlijke praktijken op dit gebied moeten worden uitgebannen om te 

voorkomen dat consumenten worden misleid, en dat dit grensoverschrijdende probleem 

alleen kan worden opgelost door middel van een sterke synergie op EU-niveau; 

C. overwegende dat er door erkende laboratoria in een aantal EU-landen, waaronder 

Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Kroatië, Hongarije, Slovenië en Slowakije, 

recentelijk vergelijkende organoleptische tests en analyses zijn verricht van de inhoud 

en de etikettering van bepaalde producten die in die landen worden verkocht, die 

werden vergeleken met dezelfde producten uit andere landen; overwegende dat geen 

enkele Europese burger in de eengemaakte markt mag worden behandeld als 

tweederangsburger doordat hem producten worden aangeboden van eenzelfde merk 

maar van lagere kwaliteit dan in andere lidstaten; 

D. overwegende dat lidstaten afzonderlijk niet in staat zijn alle levensmiddelen te 

vergelijken met die welke in de overige lidstaten verkrijgbaar zijn; overwegende dat er 

een degelijke Europees methode moet komen die door alle actoren in de 

voedselvoorzieningsketen wordt aanvaard, alsook een gemeenschappelijk EU-orgaan of 

kennisgevings- of gegevensuitwisselingssysteem dat onmiddellijke toegang zou kunnen 

geven tot informatie over de samenstelling en de ingrediënten van een product; 

overwegende dat continu overleg van de Commissie met alle belanghebbenden – 

consumentenorganisaties, levensmiddelenfabrikanten en nationale autoriteiten binnen 

het Netwerk voor samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming – 

essentieel is om een gemeenschappelijke methode te ontwikkelen om levensmiddelen in 

verschillende lidstaten met elkaar te vergelijken teneinde een duidelijker beeld te 

krijgen van de omvang van het probleem; 

E. overwegende dat alle consumenten in de EU dezelfde rechten hebben, maar dat uit de 

analyses blijkt dat bepaalde producenten en fabrikanten onder dezelfde merknaam 

producten hebben verkocht van verschillende kwaliteit, maar met een bedrieglijk 

identiek uiterlijk, en dat bepaalde producten in sommige landen minder van het 

hoofdingrediënt of ingrediënten van lagere kwaliteit bevatten dan in andere; 

overwegende dat dit probleem zich vaker voordoet in de lidstaten die sinds 2004 tot de 

EU zijn toegetreden; overwegende dat de analyses gevallen aan het licht hebben 

gebracht waarin dezelfde producten of producten met een bedrieglijk identiek uiterlijk 
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maar van lagere kwaliteit of met een andere smaak, consistentie of andere sensorische 

kenmerken, werden verkocht tegen prijzen die sterk verschillen tussen het ene land en 

het andere; overwegende dat dit weliswaar niet in strijd is met de beginselen van de 

vrijemarkteconomie of met de huidige etiketteringsvoorschriften of andere 

levensmiddelenwetgeving, maar wel een vorm van misbruik van de merkidentiteit is en 

dus indruist tegen het beginsel dat alle consumenten gelijk worden behandeld; 

F. overwegende dat er ook gevallen zijn geweest van aanzienlijke verschillen in producten 

zoals babyvoeding, waardoor vraagtekens kunnen worden gezet bij de beginselen en 

claims van fabrikanten die beweren dat zij hun producten aanpassen aan lokale 

voorkeuren; overwegende dat sommige laboratoriumtests de bevinding opleveren dat 

producten van lagere kwaliteit minder gezonde combinaties van ingrediënten kunnen 

bevatten, wat indruist tegen het beginsel van gelijke behandeling van alle consumenten; 

overwegende dat sommige vertegenwoordigers van producenten en fabrikanten zijn 

overeengekomen hun recepten in bepaalde landen zo te wijzigen dat op de hele 

eengemaakte markt identieke producten worden aangeboden; 

G. overwegende dat er bij deze onaanvaardbare praktijken bekende multinationale 

ondernemingen in de agrovoedingssector betrokken zijn, die ernaar streven hun winsten 

te maximaliseren door gebruik te maken van de verschillen in koopkracht tussen 

lidstaten; 

H. overwegende dat consumenten zich er niet van bewust zijn dat producten van hetzelfde 

merk en met dezelfde verpakking worden afgestemd op de lokale voorkeur en smaak, 

en dat de uiteenlopende kwaliteit van producten doet vrezen dat niet alle lidstaten gelijk 

worden behandeld; overwegende dat de Europese Unie al verschillende keurmerken 

heeft ontwikkeld om tegemoet te komen aan specifieke verwachtingen van 

consumenten en rekening te houden met de specifieke productkenmerken die 

herkenbaar zijn dankzij het gebruik van kwaliteitsaanduidingen; 

1. is ingenomen met het feit dat het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek (GCO) 

2 miljoen EUR heeft ontvangen om een degelijkere Europese methode te ontwikkelen 

die door de diverse actoren wordt aanvaard, om richtsnoeren vast te stellen voor een 

geharmoniseerde testaanpak en om de methode te gebruiken om vergelijkende tests uit 

te voeren op levensmiddelen in verschillende lidstaten; merkt op dat er al analyses op 

hoog niveau zijn uitgevoerd en dat daarmee rekening moet worden gehouden bij het 

ontwerpen en invoeren van die methode; verwacht dat de tests zo spoedig mogelijk en 

bij voorkeur nog in 2018 klaar zijn; roept de betrokken autoriteiten van de lidstaten op 

actief deel te nemen aan deze tests en deze methode te integreren in hun werkpraktijk; 

2. herinnert eraan dat het volgens de huidige wetgeving is toegestaan om goederen van 

verschillende samenstelling of met verschillende kenmerken te verkopen, mits zij 

volledig in overeenstemming zijn met de EU-verordeningen en niet op een zodanige 

wijze in de handel worden gebracht dat de consument kan worden misleid; wijst erop 

dat consumenten een bepaalde perceptie hebben van de hoofdkenmerken van 

merkproducten en dat afwijkingen van legitieme, specifieke verwachtingen omtrent een 

product duidelijk moeten worden vermeld, in het bijzonder wanneer een product 

aanzienlijk van deze verwachtingen afwijkt; benadrukt dat er zo spoedig mogelijk 

maatregelen moeten worden genomen om praktijken uit te bannen die niet volledig 
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gerechtvaardigd worden door de noodzaak om lokale ingrediënten te gebruiken, door 

aanpassing aan plaatselijke smaakvoorkeuren of door inspanningen om de 

volksgezondheid te bevorderen door de herformulering van voedingsstoffen, en dat die 

maatregelen duidelijk moeten worden gemaakt aan de consument; 

3. roept de Commissie op om, in het licht van de toewijzing van Europese fondsen voor 

analyses, verplicht te stellen dat de bevindingen van deze analyses openbaar worden 

gemaakt in alle EU-talen, zodat consumenten naar behoren kunnen worden 

geïnformeerd over de kwaliteit van de producten in kwestie en op basis daarvan hun 

keuzes kunnen maken; 

4. is ingenomen met de publieke interesse voor het onderwerp in de landen waar de 

analyses zijn uitgevoerd en merkt op dat het vertrouwen van burgers in de werking van 

de eengemaakte markt in het geding is, wat negatieve gevolgen kan hebben voor zowel 

de Unie als de verschillende betrokken belanghebbenden, waaronder de producenten en 

de fabrikanten; 

5. merkt op dat de eengemaakte markt toegankelijk is voor producenten en fabrikanten, 

maar dat de concurrentie hevig is, aangezien een aantal merken overal in de hele Unie 

bekend is en een goede reputatie geniet; 

6. merkt op dat het voor lokale producenten en fabrikanten moeilijk is deel te nemen aan 

de gemeenschappelijke markt, onder meer omdat zij niet over de nodige middelen 

beschikken of geen goede toegang tot de markt hebben en omdat zij op de markt te 

maken krijgen met hevige concurrentie; 

7. is van mening dat de EU het bestaande wetgevingskader moet verbeteren waarin de 

nodige bepalingen zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat de consumenten worden 

geïnformeerd over levensmiddelen en dat zij bij het nemen van koopbeslissingen niet 

worden misleid door oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 

consumenten, mede vanwege de zorg die bij de Europese burgers en in de sector bestaat 

over het feit dat verschillende producten die er bedrieglijk gelijk uitzien maar van 

verschillende kwaliteit en/of met verschillende ingrediënten onder dezelfde merknaam 

worden verkocht in verschillende lidstaten, gezien de schadelijke gevolgen van deze 

praktijken voor de werking van de interne markt;  

8. is van mening dat de autoriteiten van de lidstaten en 

consumentenbeschermingsorganisaties volledig gebruik moeten maken van de 

bestaande juridische procedures zoals die geschetst zijn in de mededeling van de 

Commissie van 26 september 2017 betreffende de toepassing van de EU-wetgeving 

inzake levensmiddelen- en consumentenbescherming op kwesties in verband met 

tweevoudige kwaliteit van producten (2017/C 327/011) teneinde verstoring van de 

interne markt te voorkomen;  

9. is tevens van mening dat er een einde moet worden gemaakt aan de praktijk van "één 

merk, één product, verschillende inhoud en proportionele samenstelling" door middel 

van een wijziging van artikel 6 van Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 20052 en de lijst 

                                                 
1 PB C 327 van 29.9.2017, blz. 1. 
2 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22. 
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van praktijken van bijlage I daarbij betreffende oneerlijke handelspraktijken van 

ondernemingen jegens consumenten; pleit er sterk voor die wetswijzigingen in te voeren 

om te garanderen dat producten van hetzelfde merk maar van afwijkende kwaliteit of 

met andere ingrediënten, met verschillende etiketten op de markt worden gebracht en 

marktdeelnemers die zich aanhoudend schuldig maken aan oneerlijke praktijken streng 

te bestraffen en mogelijk zelfs te weren van bepaalde markten; 

10. roept de lidstaten en hun respectieve autoriteiten en laboratoria op analyses uit te voeren 

waarin de samenstelling van levensmiddelen – in het bijzonder producten van 

internationale merken en huismerken – wordt vergeleken en de resultaten te 

interpreteren, en dit te doen aan de hand van gemeenschappelijk overeengekomen 

normen, zoals die welke zijn ontwikkeld door het GCO in het kader van de paragraaf 

hierboven, producenten de mogelijkheid te bieden commentaar te leveren op de 

bevindingen voordat deze worden gepubliceerd en de resultaten op een objectieve en 

transparante manier te communiceren, waarbij de volledige verslagen toegankelijk 

worden gemaakt voor het publiek; 

11. is van mening dat fabrikanten niet moeten wachten tot de nieuwe wetgeving is 

ingevoerd, maar proactief moeten zijn en passende maatregelen moeten nemen om 

transparantie met betrekking tot de samenstelling van hun producten te waarborgen en 

de consumenten volledig te respecteren; is er voorstander van om burgers actief te 

betrekken bij het opsporen en aanpakken van producten van tweevoudige kwaliteit door 

middel van een Europees waarschuwingssysteem; is van mening dat er, zolang er geen 

verandering komt in die praktijken, een systeem zou kunnen worden opgezet om aan te 

geven dat er een lokaal recept is gebruikt, op een wijze die strookt met het recht van 

geïnformeerde keuze van de consument en die meer bekendheid geeft aan de 

initiatieven van fabrikanten inzake het gebruik van traditionele lokale praktijken; 

verzoekt de Commissie om nadere uitwerking van het concept van "referentieproduct" 

waarmee lokaal of regionaal aangepaste recepten kunnen worden vergeleken, waarna de 

verschillen duidelijk worden gemaakt aan de consument, alsook om het opzetten van 

een openbare gegevensbank voor consumenteninformatie waarin de specifieke criteria 

worden opgenomen die worden gehanteerd door fabrikanten en producenten van 

producten "met verschillende recepten" in een bepaalde lidstaat, met vermelding van de 

redenen om dergelijke strategieën toe te passen; prijst in dit verband het initiatief van de 

producenten die hebben aangekondigd dat zijn hun recepten zullen wijzigen; 

12. ondersteunt de initiatieven van producenten en fabrikanten inzake specifieke 

productetikettering, en herinnert eraan dat de Europese wetgeving al toestaat om 

facultatieve kwaliteitsaanduidingen te gebruiken zoals "beschermde 

oorsprongsbenaming" (BOB) en "beschermde geografische aanduiding" (BGA) voor 

producten die een specifieke band hebben met een bepaalde regio, "gegarandeerde 

traditionele specialiteit" (GTS) voor producten die worden gekenmerkt door een 

traditioneel productieproces en aanduidingen van producten uit bergstreken of uit de 

ultraperifere gebieden van de EU; benadrukt dat dergelijke systemen zowel het recht 

van de consument op een geïnformeerde keuze als de correcte werking van de 

eengemaakte markt waarborgen; meent dat misbruik met betrekking tot het gebruik van 

merknamen het meest doeltreffend kan worden bestreden door middel van het 

bevorderen van korte toeleveringsketens in de voedingsmiddelenindustrie en de 

ontwikkeling van lokale kwaliteitsmerken; beseft dat wanneer er twijfels ontstaan over 
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agrovoedingsmiddelen en hun kwaliteit, dit negatieve gevolgen heeft voor de reputatie 

van landbouwers en het voedselverwerkingssysteem; roept de lidstaten, en met name de 

nationale consumenten- en voedselautoriteiten, op te garanderen dat het EU-

consumentenacquis wordt nageleefd en de Europese wetgeving inzake veiligheid en de 

etikettering van voedingsmiddelen op nationaal niveau te handhaven; 

13. verzoekt de fabrikanten te overwegen een logo op de verpakking aan te brengen om aan 

te geven dat de inhoud en de kwaliteit van een product van een bepaald merk in een 

bepaalde verpakking in alle lidstaten gelijk zijn; 

14. dringt erop aan dat er met spoed capaciteit en mechanismen op EU-niveau worden 

ontwikkeld in een gespecialiseerde controle- en toezichtunit binnen een bestaand EU-

orgaan (bijv. het GCO of de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)), 

waarbij de bureaucratie tot een minimum wordt beperkt, om erop toe te zien dat de 

samenstelling en het proportioneel gebruik van ingrediënten gelijk zijn in 

levensmiddelen van hetzelfde merk en met dezelfde verpakking en om vergelijkende 

laboratoriumanalyses te beoordelen om dergelijke oneerlijke commerciële 

handelspraktijken bij het op de markt brengen van levensmiddelen op te sporen; 

15. roept op tot een betere samenwerking tussen nationale autoriteiten in het kader van de 

reeds bestaande wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld binnen het Netwerk voor 

samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming, indien nodig met de steun 

van bestaande Europese instellingen, en dan met name de EFSA, het Uitvoerend 

Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea) en het 

GCO; 

16. onderstreept hoe belangrijk het is dat het maatschappelijk middenveld de oneerlijke 

praktijken van fabrikanten en producenten aan het licht brengt en roept op tot meer 

steun voor maatschappelijke activiteiten en institutionele en individuele klokkenluiders 

op het gebied van voedselveiligheid en consumentenrechten; 

17. vreest dat, als de EU helemaal niet of traag handelt en op korte termijn geen 

maatregelen neemt om dit probleem aan te pakken, de burgers van de EU zullen 

vervreemden.  
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