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Forslag til en EU-retsakt om forskelle i produkters indholdsdeklaration, 
sammensætning og smag på markederne i central-/østeuropæiske og vesteuropæiske 
EU-medlemsstater

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 5 i Europa-Parlamentets afgørelse af 28. september 2005 om 
vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 46, stk. 2,

A. der henviser til, at Kommissionen på Rådets (landbrug og fiskeri) 3.524. møde i 
Bruxelles den 6. marts 2017 om fødevarer med to forskellige kvaliteter blev bedt om at 
overveje at træffe passende foranstaltninger, bl.a. i form af lovgivning på EU-plan;

B. der henviser til, at undersøgelser har bekræftet, at der findes forskelle i 
sammensætningen og kvaliteten af produkter af identisk mærke og med identisk 
indpakning, som sælges på hhv. central-/østeuropæiske og vesteuropæiske markeder i 
EU;

C. der henviser til, at mange produkter, der sælges i central-/østeuropæiske EU-
medlemsstater, indeholder ingredienser af lavere kvalitet end de produkter af samme 
mærke, der sælges på vestlige markeder i EU; der henviser til, at nogle undersøgelser 
viser, at der i op til halvdelen af produkterne forekommer forskelle, som har en 
væsentlig indvirkning på produkternes kvalitet, f.eks. større fedtindhold, lavere indhold 
af kød, flere kunstige sødestoffer og konserveringsmidler samt lavere vægt;

D. der henviser til, at disse forskelle 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, der 
sælges i det vestlige segment af EU-markedet;

E. der henviser til, at virksomheder differentierer produkter efter markederne; der henviser 
til, at det er uacceptabelt, at der er forskelle i kvaliteten på de grundlæggende 
ingredienser, hvilket således er vildledende for forbrugerne;

1. anmoder Kommissionen om senest den 30. september 2017 på grundlag af artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at fremsætte et forslag til en 
retsakt om revision af EU-lovgivningen med det formål at sætte en stopper for sådanne 
praksisser med markedsfragmentering og at beskytte forbrugerne ved at afskaffe 
dobbeltstandarder for kvaliteten af produkter, der sælges i hhv. Central-/Østeuropa og 
Vesteuropa.

1 EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1.
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BEGRUNDELSE

Der findes på nuværende tidspunkt ingen bestemmelse i EU-retten, der beskytter forbrugerne 
for så vidt angår kvaliteten af produkter, der sælges under identisk mærke og med identisk 
indpakning på det indre marked.

Det ses ofte, at mærkevarer/-fødevarer, der sælges i forskellige medlemsstater, ser ens ud, 
men er forskellige for så vidt angår deres indhold, og at de udgaver af dem, der sælges i 
central- og østeuropæiske medlemsstater, ofte er af en ringere kvalitet.

Kernen i denne sag er de forskellige kvalitetsstandarder for sammensætningen af de 
grundlæggende ingredienser i et mærkevareprodukt.

For at afskaffe disse dobbeltstandarder på det indre marked og indføre krav til 
virksomhederne om at sælge identiske mærkevareprodukter overalt i EU er det nødvendigt, at 
Unionen reviderer sin lovgivning og indfører strammere regler.

Kommissionen bør sikre forbrugerbeskyttelse og bekæmpe dobbeltstandarder ved at 
iværksætte lovgivningstiltag mod denne urimelige forvridning af det indre marked i form af 
udarbejdelse af en EU-retsakt, hvorved eksisterende EU-lovgivning bliver revideret med 
henblik på at sætte en stopper for sådanne praksisser og en sådan markedsfragmentering.


