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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over de verschillen in samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten op 
de oostelijke en westelijke markten van de EU1

1. Volgens sommige studies bestaan er verschillen in samenstelling en kwaliteit van 
bepaalde producten op de oostelijke en westelijke markten van de EU.

2. Talrijke producten die op de oostelijke markten worden verkocht, blijken van veel lagere 
kwaliteit te zijn en veel minder kwaliteitsingrediënten te bevatten dan degene die op de 
westelijke markten worden verkocht. Dit probleem betreft een breed scala van producten – 
gaande van levensmiddelen en toiletartikelen tot reinigings- en ontsmettingsmiddelen – 
die van mindere kwaliteit zijn dan "identieke" producten in het westelijke deel van de EU-
markt.

3. De EU onderhandelt momenteel met de VS over het Trans-Atlantisch partnerschap voor 
handel en investeringen (TTIP), maar de interne markt van de EU zelf is verre van 
uniform.

4. Dienovereenkomstig verzoeken we de Commissie om:

a) marktonderzoek te verrichten om het begrip over de omvang van productongelijkheid 
en de oorzaken ervan te verbeteren;

b) gegevens te verzamelen en in een openbaar document te publiceren;

c) in samenwerking met organisaties ter bescherming van de consument mogelijke 
oplossingen voor te stellen om consumentendiscriminatie in oostelijke lidstaten een 
halt toe te roepen.

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


