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Betreft: Verschillen in verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de 
centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU 

Tijdens de 3 524e vergadering van de Raad Landbouw en Visserij op 6 maart 2017 in Brussel over de 
tweevoudige kwaliteit van levensmiddelen werd de Commissie gevraagd "na te denken over een 
passend optreden, onder meer bestaande uit wetgeving op EU-niveau". 

In studies wordt bevestigd dat er verschillen zijn in de samenstelling en kwaliteit van producten van 
een identiek merk en met een identieke verpakking die worden verkocht op de centrale/oostelijke EU-
markten en de westelijke EU-markten, en dat vele van de producten die in de EU-landen van 
Centraal- en Oost-Europa worden verkocht vaak ingrediënten van een slechtere kwaliteit bevatten 
dan de merkproducten die op de westelijke EU-markten worden verkocht. In een aantal studies wordt 
aangegeven dat tot de helft van de producten verschillen vertoont die een aanzienlijke invloed 
hebben op hun kwaliteit, waaronder een lager percentage vlees, een hoger percentage vetten, meer 
kunstmatige zoetstoffen en conserveringsmiddelen en een lager gewicht. 

Dit fenomeen doet zich voor bij een uitgebreide reeks producten – van voeding en toiletartikelen tot 
reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen – die van een slechtere kwaliteit zijn en soms ook meer 
kosten dan identieke producten in het westelijke deel van de EU-markt. 

Het klopt dat bedrijven hun producten afstemmen op verschillende markten. Het is echter 
onaanvaardbaar dat het basisbestanddeel van ongelijke kwaliteit is en dat consumenten zo erg 
misleid worden. 

Welke maatregelen zal de Commissie nemen, rekening houdend met de interne, eengemaakte EU-
markt, om een einde te stellen aan dergelijke praktijken van fragmentering van de eengemaakte 
markt? Is de Commissie voornemens de EU-wetgeving met het oog op consumentenbescherming te 
herzien door de dubbele maten die gelden voor de kwaliteit van producten die in Centraal-/Oost- en 
West-Europa worden verkocht weg te werken? 


