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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om forskelle i sammensætningen 
og kvaliteten af de produkter, der sælges på henholdsvis de østlige og de vestlige 
markeder i EU1

1. Nogle undersøgelser har vist, at der er forskelle på sammensætningen og kvaliteten af de 
produkter, der sælges på henholdsvis de østlige og de vestlige markeder i EU.

2. Det er blevet påvist, at mange produkter, der sælges på "østlige" markeder, er af meget 
lavere kvalitet og indeholder langt færre ingredienser af høj kvalitet end dem, der sælges 
på de vestlige markeder. Dette problem vedrører en bred vifte af produkter – lige fra 
fødevarer og toiletartikler til rengørings- og desinfektionsmidler – der er af lavere kvalitet 
end de "identiske" produkter i det vestlige segment af EU-markedet.

3. Mens EU er i gang med at forhandle med USA om den transatlantiske handels- og 
investeringspartnerskab (TTIP), er dets eget indre marked langt fra ensartet.

4. Kommissionen opfordres på denne baggrund til:

a) at gennemføre markedsundersøgelser for at skabe sig en bedre idé om omfanget af 
produkternes kvalitetsforskel og årsagerne hertil

b) at indsamle og offentliggøre de pågældende data i et offentligt tilgængeligt dokument

c) i samarbejde med europæiske forbrugerbeskyttelsesinstitutioner at foreslå mulige 
løsninger for at bringe forskelsbehandlingen af forbrugerne i de østlige medlemsstater 
til ophør.

5. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


