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Betreft: Tweevoudige kwaliteit van producten op de interne markt

Talrijke studies en tests hebben uitgewezen dat er verschillen bestaan in de samenstelling van 
producten en ingrediënten die worden gebruikt in producten die worden verdeeld en verkocht op de 
interne markt onder dezelfde merknaam en in gelijk ogende verpakkingen, hetgeen een negatieve 
impact heeft op de consumenten. De overgrote meerderheid van de consumenten is bezorgd over 
deze verschillen.

Dit verschijnsel houdt discriminatie in van consumenten op de markten van verschillende lidstaten. 
Elke discriminatie is onaanvaardbaar. Alle consumenten in de EU moeten toegang hebben tot 
producten van dezelfde kwaliteit. Tegelijk heerst er onzekerheid over de bescherming van de 
gezondheid van de consumenten.

Hoewel het Parlement een eerste stap heeft gezet om de tweevoudige kwaliteit van producten op de 
interne markt te bestrijden door over dit thema een verslag aan te nemen, is de interne markt nog 
steeds onvoldoende gereguleerd om producten met een tweevoudige kwaliteit uit te roeien. 
Producten met dezelfde merknaam en verpakking kunnen nog steeds een verschillende inhoud 
hebben.

1. Is de Commissie van plan nieuwe wetgevingsmaatregelen te nemen om producten met een 
tweevoudige kwaliteit in de nabije toekomst uit te roeien en zo de bescherming van de 
consumenten in de EU te versterken en het vertrouwen van de consumenten in de interne markt 
te vergroten?
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