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Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, 
om skillnader i fråga om sammansättning och kvalitet hos produkter som säljs på den 
östliga respektive västliga marknaden i EU1

1. I en del studier har det bekräftats att produkter på den östliga marknaden i EU skiljer sig 
från dem på den västliga i fråga om sammansättning och kvalitet.

2. Det har visat sig att många produkter som säljs på de ”östliga” marknaderna är av 
mycket sämre kvalitet och innehåller mycket färre ingredienser av hög kvalitet än de 
som säljs på de västliga marknaderna. Detta problem gäller en rad olika produkter – 
alltifrån livsmedel och toalettartiklar till rengörings- och desinfektionsmedel – som är 
av sämre kvalitet än ”identiska” produkter i det västliga segmentet av EU-marknaden.

3. Samtidigt som EU förhandlar med Förenta staterna om det transatlantiska partnerskapet 
för handel och investeringar (TTIP) är dess egen inre marknad fortfarande långt ifrån 
enhetlig.

4. Kommissionen uppmanas därför att

a) göra marknadsundersökningar för att förbättra sin förståelse av omfattningen av 
produktskillnaderna och deras orsaker,

b) samla in och offentliggöra uppgifter i ett offentligt dokument,

c) tillsammans med europeiska konsumentskyddsinstitutioner föreslå möjliga 
lösningar för att stoppa diskrimineringen av konsumenter i de östliga 
medlemsstaterna.

5. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet 
och kommissionen.

1 Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en 
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna 
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.


