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‘Jeg vil ikke acceptere, at der til mennesker i nogle dele af Europa sælges
fødevarer af ringere kvalitet end i andre lande, til trods for at emballagen og
mærkningen er identisk. Vi må nu udstyre de nationale myndigheder med
styrkede beføjelser for at eliminere illegal praksis, hvor den måtte eksistere.’
Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand, den 13. september 2017

Kommissionens formand Jean-Claude Juncker meddelte i sin tale om Unionens tilstand 2017, at Kommissionen i de kommende
uger vil fremlægge retningslinjer vedrørende fødevarer med to forskellige kvaliteter. Dette har til formål at hjælpe de
nationale forbrugermyndigheder til bedre at anvende den gældende EU-forbrugerlovgivning i forbindelse med identificeringen
og håndteringen af uberettigede kvalitetsforskelle.

HVAD ER PROBLEMATIKKEN?
Forbrugerne i en række EU-lande har klaget over, at kvaliteten
af visse produkter såsom sodavand, kaffe eller fiskestave er
lavere i deres hjemland sammenlignet med produkter fra den
samme producent, der sælges som det samme mærke på
den anden side af grænsen. Undersøgelser har vist, at der på
EU-markedet sælges tilsyneladende identiske produkter med
f.eks. et henholdsvis større indhold af kød eller fisk, et højere
fedtindhold eller en anden type sødemiddel i nogle medlemsstater end i andre.

Eksempler på vareforskelle
En kaffeproducent sælger i to lande kaffe af det
samme mærke som i andre lande, men med mindre
koffein og mere sukker. Frosne fiskestave indeholder
mindre fisk i visse lande, men markedsføres i stort
set samme emballage. I visse lande indeholder iste
mindre sukker og flere kunstige sødestoffer.

HVAD GØR KOMMISSIONEN FOR AT LØSE DETTE PROBLEM?
EU har strenge regler, der skal forhindre vildledning af forbrugerne (direktivet om urimelig handelspraksis). Producenterne og detailhandlere skal give forbrugerne de korrekte oplysninger om arten og indholdet af deres produkter. De nationale forbrugermyndigheder er ansvarlige for at håndhæve de fælles EU-regler i det enkelte land. Med udgangspunkt i disse regler har kommissær med
ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Věra Jourová, bedt forbrugermyndighederne
om at indsamle beviser for således at få en bedre forståelse for, hvilke lande og hvilke produkter, det drejer sig om.
Undersøgelserne fra de forskellige lande viser, at der er forskel på visse produkter, når man sammenligner med det samme mærke
i andre lande. Kommissionen har også taget kontakt til producenterne og mærkevareindustrien for at sikre, at deres medlemmer
overholder de højeste industristandarder med henblik på at forhindre problemet med fødevarer med to forskellige kvaliteter.

HVAD BLIVER DE NÆSTE SKRIDT?
Kommissionen er i færd med at udarbejde metoder til at forbedre sammenlignende tests af fødevarer, således at medlemsstaterne kan behandle dette spørgsmål ud fra et solidt og fælles videnskabeligt grundlag. Den har stillet 1 mio. EUR til
rådighed for Det Fælles Forskningscenter (FFC) til at udvikle disse metoder. Kommissionen finansierer det videre arbejde
med indsamling af beviser og håndhævelse ved at give medlemsstaterne 1 mio. EUR til finansiering af undersøgelser og
håndhævelsesforanstaltninger. Producenterne og mærkevareindustrien har givet tilsagn om, at de senest til efteråret vil
udvikle en adfærdskodeks. Kommissionen vil organisere workshops med de forskellige forbrugerbeskyttelses- og fødevaresikkerhedsmyndigheder i september og november.

