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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden1, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten2, 

– gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 

betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 

interne markt3, 

– gelet op de artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

over de bescherming van het intellectuele eigendom, 

– gezien 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 – Het specifieke geval van 

levensmiddelen (C(2017) 6532), 

– gezien de gezamenlijke brief van de Republiek Kroatië, de Tsjechische Republiek, 

Hongarije, Litouwen, de Republiek Polen en de Slowaakse Republiek van 23 maart 2018 

aan de Commissie met betrekking tot het probleem van tweevoudige kwaliteit in de context 

van een "new deal" voor consumenten, 

– gezien de toespraak over de Staat van de Unie van de voorzitter van de Commissie Jean-

Claude Juncker van 13 september 2017, waarin hij heeft benadrukt dat het onaanvaardbaar 

is dat aan mensen in sommige delen van de EU levensmiddelen worden verkocht van lagere 

kwaliteit dan in andere delen, hoewel de verpakking en het merk identiek zijn, 

– gezien de conclusies van de bijeenkomst van de Raad Landbouw en Visserij van 

6 maart 2017, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 april 2018 over een "new deal" voor 

consumenten (COM(2018)0183), 

– gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad wat betreft 

betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU 

(COM(2018)0185), 

– gezien de resultaten van de vergelijkende studies die door autoriteiten en organisaties voor 

                                                 
1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. 
2 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18. 
3 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22. 
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consumentenbescherming zijn verricht in verschillende EU-lidstaten, 

– gezien het voorstel van de Commissie om Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke 

handelspraktijken bij te werken om uitdrukkelijk te vermelden dat nationale autoriteiten 

misleidende handelspraktijken waarbij producten in meerdere EU-lidstaten als identieke 

producten worden verhandeld, kunnen beoordelen en aanpakken als het om producten gaat 

waarvan de samenstelling of kenmerken significant anders zijn, 

– gezien de uitgebreide interpellatie van 15 maart 2017 over de verschillen in verklaringen, 

samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke 

markten van de EU (O-000019/2017), 

– gezien zijn resolutie van 11 juni 2013 over een nieuwe agenda voor het Europese 

consumentenbeleid1, 

A. overwegende dat de in verschillende lidstaten uitgevoerde analyses hebben aangetoond dat 

er aanzienlijke verschillen zijn in de samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten die 

onder dezelfde merknaam en met dezelfde verpakking op de markt worden gebracht en 

waarvoor in de gehele EU op dezelfde manier wordt geadverteerd; overwegende dat die 

verschillen vaak het gevolg zijn van het gebruik van ingrediënten die goedkoper en van 

mindere kwaliteit zijn en die vaak tevens een geringere voedingswaarde hebben; 

B. overwegende dat uit deze analyses is gebleken dat bepaalde producten minder bevatten van 

het hoofdingrediënt, ingrediënten bevatten die worden beschouwd als minder gezond of van 

inferieure kwaliteit en die een andere smaak, textuur en sensorische kenmerken hebben; 

C. overwegende dat verschillende lidstaten tijdens bovengenoemde bijeenkomst van de Raad 

Landbouw en Visserij de resultaten hebben gepresenteerd van studies waaruit blijkt dat in 

de EU producten werden verkocht met dezelfde naam en dezelfde verpakking, maar 

waarvan de kwaliteit, smaak en/of ingrediënten verschilden, en dat zij erop hebben gewezen 

dat deze praktijk consumenten kan misleiden en tot oneerlijke concurrentie leidt; 

D. overwegende dat producten van hetzelfde merk verschillende kenmerken kunnen hebben als 

gevolg van legitieme factoren zoals de voorkeuren van consumenten in de regio's van 

bestemming, de productielocatie, specifieke lokale eisen en verschillen in de bevoorrading 

van grondstoffen wegens geografische of seizoensgebonden beschikbaarheid; 

E. overwegende dat de veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen en de bescherming van de 

consument tegen misleiding de eerste prioriteiten moeten zijn; 

F. overwegende dat bewezen verschillen in ingrediënten in vergelijkbare producten op de 

lange termijn slecht kunnen zijn voor de gezondheid van de consument, met name in het 

geval van kwetsbare consumenten, zoals kinderen en mensen met voedings- en/of 

gezondheidsproblemen waardoor het welzijn van de burgers wordt aangetast;  overwegende 

dat dit  bijvoorbeeld het geval is wanneer het vet- en/of suikergehalte hoger is dan 

verwacht, wanneer vetten van dierlijke oorsprong worden vervangen door vetten van 

plantaardige oorsprong of omgekeerd, wanneer suiker wordt vervangen door kunstmatige 

zoetstoffen of wanneer het zoutgehalte wordt verhoogd; overwegende dat etikettering die 

geen juist beeld geeft van de gebruikte additieven of het aantal vervangers voor 

basisingrediënten, de consumenten kan misleiden en risico's kan inhouden voor hun 

                                                 
1 PB L 65 van 19.2.2016, blz. 2. 
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gezondheid; 

G. overwegende dat op EU-niveau geen wetgevingsregels inzake tweevoudige kwaliteit 

voorhanden zijn waardoor het onmogelijk is kwaliteit te vergelijken of gevallen van 

tweevoudige kwaliteit vast te stellen en er geen instrumenten zijn die zouden kunnen 

worden gebruikt om de situatie te verhelpen; overwegende dat de diensten van de 

Commissie voor gezondheid- en levensmiddelenaudits en -analyses regelmatig 

tekortkomingen hebben gemeld bij de tenuitvoerlegging en handhaving van de toepasselijke 

voorschriften van de levensmiddelenwetgeving van de EU, bijvoorbeeld bij de etikettering 

van separatorvlees1 of het gebruik van levensmiddelenadditieven2; overwegende dat 

fabrikanten van levensmiddelen en andere consumptiegoederen in het algemeen kunnen 

profiteren van uiteenlopende interpretaties van EU-wetgeving en/of de gebrekkige 

tenuitvoerlegging en handhaving ervan door de bevoegde nationale autoriteiten om hun 

producten aan te passen op een manier die nadelig is voor de consument; overwegende dat 

de uiteenlopende inhoud van producten die onder hetzelfde merk en met dezelfde 

verpakking op de markt worden gebracht, het vertrouwen van de consument aantast en de 

reputatie van het regelgevingskader van de EU ondermijnt; 

H. overwegende dat de aanwezigheid op de interne markt van producten die als identiek in 

meerdere lidstaten op de markt worden gebracht, maar die een zeer verschillende 

samenstelling of kenmerken hebben, de basisbeginselen waarop de interne markt gebaseerd 

is, volledig ondermijnen;  overwegende dat consumenten op de interne markt in alle 

lidstaten dezelfde bescherming dienen te genieten; 

I. overwegende dat verschillen in de samenstelling die gevolgen kunnen hebben voor de 

gezondheid van de consumenten, mogelijk niet alleen terug te vinden zijn in 

levensmiddelen, maar ook in cosmetica, verzorgingsproducten en reinigingsmiddelen; 

J. overwegende dat herformuleringsmaatregelen om het vet-, suiker- en zoutgehalte in 

levensmiddelen te verlagen in veel Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europese landen 

achterblijven; 

K. overwegende dat merken een aanzienlijke invloed hebben op het beeld dat consumenten 

krijgen van de producten, hun waarde en hun kwaliteit; overwegende dat consumenten a 

priori niet verwachten dat merkproducten die worden verkocht in verschillende landen 

binnen de interne markt verschillende kenmerken kunnen hebben; 

L. overwegende dat consumenten in verschillende lidstaten en/of mensen die tussen lidstaten 

reizen, niet in staat zijn zelf de mogelijke verschillen in smaak en samenstelling van 

bepaalde producten te beoordelen, wanneer die verschillen niet op het etiket van het product 

worden vermeld, waardoor ze ook niet in staat zijn een weloverwogen aankoopbeslissing te 

nemen wegens een gebrek aan relevante informatie, hetgeen hun koopgedrag kan verstoren; 

M. overwegende dat uit meerdere opiniepeilingen is gebleken dat consumenten zich aan 

dergelijke kwaliteitsverschillen ergeren en zich daardoor tweederangsburgers van de EU 

voelen; 

1. is ingenomen met de toewijzing van 2 miljoen EUR ten behoeve van de ontwikkeling van 

een gemeenschappelijke testmethode, en is verheugd over de opname in de EU-begroting 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115 
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voor 2018 van een proefproject dat gericht is op het vaststellen van verschillende aspecten 

van de tweevoudige kwaliteit voor meerdere categorieën producten; dringt er bij de 

lidstaten en de nationale autoriteiten op aan actief deel te nemen aan de lopende initiatieven 

om het proces te vergemakkelijken en om deze methode in hun werkwijzen te integreren; 

onderstreept het belang van grondige en tijdige analyses van levensmiddelen maar ook van 

niet-voedingsproducten, en dringt er bij de Commissie op aan financiële middelen toe te 

wijzen om gedurende een markttoezichtsperiode van ten minste twee jaar vergelijkende 

tests uit te voeren om fabrikanten die deze misleidende praktijk hebben gebruikt, af te 

schrikken; 

2. spoort de Commissie ertoe aan een gespecialiseerd directoraat in het leven te roepen onder 

het bestaande bevoegde agentschap van de EU, met deskundigen op het gebied, om 

controles te verrichten in de fabrieken van de fabrikanten en audits van de productiestroom 

uit te voeren om na te gaan of de samenstelling van het product overeenkomt met hetgeen 

de fabrikant heeft aangegeven in gevallen waarin een vermoeden van tweevoudige kwaliteit 

bestaat; dringt erop aan dat dit nieuwe directoraat een onlineplatform in de vorm van een 

Europees register van producten creëert, dat bestaat uit een deel met informatie over alle 

producten waarvan de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat het om producten van 

tweevoudige kwaliteit gaat, en een ander deel met informatie die vrijwillig door de 

fabrikanten wordt verschaft over producten die in de EU op de markt worden gebracht;  

onderstreept dat de informatie gemakkelijk toegankelijk moet zijn om gemakkelijk te 

kunnen worden vergeleken, opdat de consumenten in staat zijn weloverwogen besluiten te 

nemen voordat zij tot aankoop overgaan; 

3. neemt nota van de bekendmaking door de Commissie van een in de EU geharmoniseerde 

methode voor het selecteren, bemonsteren en testen van levensmiddelen om de 

kwaliteitskenmerken ervan te beoordelen; onderstreept de belofte tegen eind dit jaar EU-

brede testresultaten beschikbaar te maken; dringt erop aan de leden van het Europees 

Parlement nauwer bij het proces te betrekken; benadrukt dat naast een gelijkvormige 

methode om de tweevoudige kwaliteit van levensmiddelen en dranken te testen, er ook een 

gelijkvormige methode moet worden ontwikkeld om de testresultaten te beoordelen en de 

bevindingen te interpreteren; 

4. is ingenomen met het debat over tweevoudige kwaliteit in het kader van het Forum op hoog 

niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen; benadrukt dat er zo veel 

mogelijk belanghebbenden bij moeten worden betrokken; 

5. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de transparantie van 

wetenschappelijke studies op het gebied van voedselveiligheid te vergroten als reactie op de 

uitingen van publieke bezorgdheid, teneinde de informatie die nodig is om 

aankoopbeslissingen te nemen op basis van een betrouwbare, op wetenschappelijke feiten 

gebaseerde risicobeoordeling toegankelijker te maken; 

6. betreurt het feit dat de Commissie in haar mededeling betreffende de toepassing van de EU-

wetgeving inzake levensmiddelen- en consumentenbescherming op kwesties in verband met 

de tweevoudige kwaliteit van producten onvoldoende ambitie toont, aangezien de 

wetgeving inzake consumentenbescherming van toepassing moet zijn op alle producten in 

het algemeen, en in de mededeling maatregelen worden voorgesteld die niet volstaan om 

het probleem van tweevoudige kwaliteit van producten op de interne markt aan te pakken; 

benadrukt dat het van belang is duidelijke en doeltreffende richtsnoeren en ondersteuning te 

ontwikkelen voor de consumentenautoriteiten en dat corrigerende maatregelen dringend 
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nodig zijn om discriminerende praktijken ten aanzien van consumenten tegen te gaan; 

waarschuwt dat consumenten niet mogen worden misleid en roept de nationale 

levensmiddelenautoriteiten op per geval te bepalen of deze praktijken illegaal zijn op grond 

van de bepalingen van de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken en hun 

wisselwerking met de eisen inzake eerlijke informatie, zoals vastgelegd in Verordening nr. 

1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten; 

7. is bezorgd over de territoriale beperkingen waarmee handelaren bij het aankopen van 

goederen worden geconfronteerd; verzoekt de Commissie om dringend de oneerlijke 

praktijken tussen bedrijven (B2B) te onderzoeken, bijvoorbeeld wanneer leveranciers 

supermarkten ertoe dwingen hun producten bij een bepaalde fabriek te kopen, hetgeen 

consumenten kan beletten om producten met een mogelijk hogere kwaliteit uit een andere 

lidstaat te kopen en de interne markt kan verstoren; 

8. merkt op dat lokale producenten problemen hebben bij de toegang tot de 

gemeenschappelijke markt; doet een beroep op de Commissie om vast te stellen of 

tweevoudige kwaliteit negatieve gevolgen heeft voor de lokale en regionale productie; 

9. benadrukt het belang van de bewustmaking van consumenten en de verbeterde toegang tot 

informatie; is van oordeel dat het verstrekken van deze informatie verplicht en niet enkel 

vrijwillig behoort te zijn; verzoekt de Commissie en de betrokken nationale instanties om 

op consumenten gerichte communicatiecampagnes in de gehele EU te organiseren, in het 

bijzonder in de westelijke lidstaten, waar het bewustzijn misschien niet zo groot is; merkt 

op dat alle EU-burgers getroffen worden door praktijken met betrekking tot tweevoudige 

kwaliteit ook wanneer zij naar een andere lidstaat reizen; is verheugd over de verklaringen 

van een aantal fabrikanten dat zij hun recepten zullen veranderen;  vraagt om zekerheden te 

bieden dat dergelijke veranderingen niet tot een lagere productkwaliteit zullen leiden in 

welke lidstaat dan ook; benadrukt de rol van de sector bij het verstrekken van duidelijke en 

juiste consumenteninformatie op de verpakking, bij het beëindigen van discriminerende 

praktijken en het herstellen van het vertrouwen van de consumenten; is ingenomen met het 

initiatief van de Commissie om de ontwikkeling van een gedragscode door producenten en 

verenigingen van merkartikelfabrikanten te vergemakkelijken;  

10. benadrukt dat het niet gepast is de smaak en recepten van levensmiddelen in de gehele EU 

te uniformiseren, aangezien recepten van levensmiddelen eveneens de regionale 

smaakvoorkeuren in de EU weerspiegelen; onderstreept echter dat aanzienlijke 

verschillen in producten voor baby's, zoals voeding voor zuigelingen en peuters, niet 

louter en alleen kunnen worden gerechtvaardigd door regionale smaakvoorkeuren; 

erkent het argument dat andere producten in sommige gevallen wellicht verschillen om 

legitieme redenen; onderstreept echter dat consumenten duidelijk en snel van alle 

verschillen op de hoogte moeten worden gesteld; is van mening dat levensmiddelen van 

hetzelfde merk soms een aangepast smaakprofiel of recept kunnen hebben vanwege de 

specifieke kenmerken van de lokale markten binnen de EU, en dat het gebruik van 

plaatselijke grondstoffen en de noodzaak rekening te houden met nationale wetgeving 

of herformuleringsdoeleinden tot verschillen kunnen leiden; 

11. onderstreept het belang van het maatschappelijk middenveld bij het analyseren, betwisten 

en bekendmaken van praktijken met betrekking tot tweevoudige kwaliteit; verzoekt om 

meer ondersteuning voor nationale consumentenorganisaties, vooral in landen waar zij noch 

relatief zwak zijn, opdat zij capaciteit kunnen opbouwen, hun testwerkzaamheden kunnen 

ontwikkelen en samen met de bevoegde autoriteiten kunnen helpen om gevallen van 
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oneerlijke productdifferentiatie te controleren en aan het licht te brengen; dringt aan op een 

betere bescherming van institutionele en individuele klokkenluiders op het gebied van 

voedselveiligheid en consumentenrechten; 

12. benadrukt dat argumenten op basis van consumentenvoorkeuren en de herformulering van 

levensmiddelen, indien die niet vergezeld gaan van voldoende en passende informatie, 

bijvoorbeeld over de naleving van de betreffende nationale regelgeving, geen 

rechtvaardiging kunnen vormen voor het op de markt brengen van producten van 

tweevoudige kwaliteit, aangezien deze producten niet stroken met het algemene belang van 

de consument en de consumentenvoorkeuren niet op transparante wijze worden vastgesteld;  

13. verwerpt ten stelligste de bewering van sommige producenten dat veranderingen in de 

samenstelling en/of de kwaliteit worden aangebracht, opdat de prijzen beantwoorden aan de 

verwachtingen van de consumenten; benadrukt dat uit verschillende studies is gebleken dat 

producten van lagere kwaliteit vaak duurder zijn dan hun tegenhangers van hogere kwaliteit 

elders in de EU; 

14. is van mening dat op de interne markt in beginsel geen verschil in kwaliteit of 

voedingswaarde mag bestaan tussen producten die in een specifieke en identieke soort 

verpakking op de markt worden gebracht; benadrukt dat producten van hetzelfde merk 

echter verschillende kenmerken kunnen hebben als gevolg van legitieme factoren zoals de 

productielocatie, specifieke lokale eisen of verschillen in de bevoorrading van grondstoffen 

wegens hun geografische of seizoensgebonden beschikbaarheid, maar dat de consument 

naar behoren en op een duidelijke en zichtbare wijze op de verpakking in kennis moet 

worden gesteld van elke wijziging in de samenstelling en kenmerken in vergelijking met het 

oorspronkelijke recept; doet een beroep op de Commissie om voor te stellen te dien einde 

de wetgeving over de etikettering van producten te wijzigen; 

15. moedigt het gebruik van het beginsel van de circulaire economie voor productverpakkingen 

sterk aan en benadrukt dat als de productverpakking in een lidstaat aan dit beginsel voldoet, 

de producent inspanningen moet leveren om ervoor te zorgen dat dit het geval is voor al zijn 

producten die onder hetzelfde merk in dezelfde soort verpakking op de markt worden 

gebracht in de EU en daarbuiten; 

16. onderstreept het belang van het begrip "referentieproduct" aan de hand waarvan de 

verwachtingen van consumenten kunnen worden gemeten; onderstreept dat de consumenten 

naar behoren moet worden geïnformeerd over de samenstelling van de door hen gekochte 

producten, opdat zij geen product kopen waarvan de samenstelling afwijkt van hetgeen zij 

in gedachte hebben; 

17. benadrukt dat sommige gevallen van producten van tweevoudige kwaliteit het gevolg zijn 

van een gebrek aan handhaving van het EU-recht; verzoekt de autoriteiten van de lidstaten 

om de bestaande EU-voorschriften inzake levensmiddelenetikettering dringend te 

handhaven, ook met betrekking tot bijvoorbeeld separatorvlees; 

18. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om de kwestie van tweevoudige kwaliteit 

aan te pakken, met name de actualisering van de richtlijn betreffende oneerlijke 

handelspraktijken in het kader van het voorstel inzake consumentenbescherming, dat 

bekend staat als een "new deal" voor consumenten; betreurt echter het feit dat de 

voorgestelde wijziging van artikel 6 van de richtlijn betreffende oneerlijke 

handelspraktijken wellicht niet zal leiden tot meer rechtszekerheid; is van mening dat het 

wijzigen van bijlage I bij de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken door de 
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praktijk van tweevoudige kwaliteit aan de zwarte lijst toe te voegen de meest doeltreffende 

manier is om gevallen van tweevoudige kwaliteit op de markt aan te pakken; verzoekt de 

Commissie om een rechtskader op te zetten dat consumenten in staat stelt om een 

compensatie te eisen van fabrikanten wanneer hun consumentenrechten zijn geschonden. 

19. merkt op dat niet alleen levensmiddelen producten van tweevoudige kwaliteit kunnen zijn, 

maar ook producten uit veel andere sectoren, zoals de cosmeticasector; dringt aan op meer 

inspanningen om niet-discriminerende praktijken tussen de lidstaten en voorschriften voor 

alle producten op de interne markt in te voeren; 

20. onderstreept de noodzaak van doeltreffende en omvattende regelgeving met duidelijke 

instructies voor de aanpak van het probleem van tweevoudige kwaliteit. 
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