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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta
(2013/2091(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den fempunktshandlingsplan1 som kommissionen lade fram i mars 
2013 till följd av hästköttsbedrägeriet, 

– med beaktande av förslaget till förordning om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av 
bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel (COM(2013)0265),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt utskottet 
för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Som en allmän princip i EU:s livsmedelslagstiftning är det förbjudet att saluföra osäkra 
livsmedel och livsmedel med oriktig eller vilseledande märkning.

B. EU:s gällande regelverk för livsmedelsäkerhet och livsmedelskedjan har fram till nu 
försett EU:s konsumenter med en livsmedelssäkerhet på högsta möjliga nivå.

C. Samtidigt har den senaste tidens fall av livsmedelsbedrägerier skadat konsumenternas 
förtroende för livsmedelskedjan och inverkat negativt på den jordbruksbaserade 
livsmedelsindustrin, eftersom enskilda fall skadar helhetsbilden av denna nyckelsektor för 
EU:s ekonomi. Att återställa konsumenternas förtroende är en uppgift av enorm betydelse. 

D. EU:s livsmedelslagstiftning är mycket detaljerad när det gäller livsmedelssäkerhet och 
inbegriper kontroller och tester av restprodukter och annan förorening av livsmedel och 
foder. Det finns emellertid ingen specifik ram för livsmedelsbedrägerier, förutom den 
allmänna bestämmelsen att konsumenterna inte får vilseledas.

E. Det finns ingen statistik över förekomsten av livsmedelsbedrägerier i EU, och det var först 
nyligen som kommissionen gjorde livsmedelsbedrägeri till ett nytt insatsområde.

F. Bland den senaste tidens bedrägerifall märks saluföring av vanligt mjöl som ekologiskt 
mjöl, ägg från burhöns som ekologiska ägg, vägsalt som bordssalt och hästkött som 
nötkött, samt användning av metanolförorenad alkohol i spritdrycker.

G. Livsmedelskedjan är ofta lång och komplex och involverar många livsmedelsföretagare 
och andra parter.

H. Handlare och mellanhänder i livsmedelskedjan är inte alltid registrerade och certifierade 
                                               
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm
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som livsmedelsföretagare. Kommissionen och medlemsstaterna är ofta osäkra på hur 
många oregistrerade handlare som är aktiva.  

I. Ansvaret för att tillämpa och säkerställa efterlevnaden av EU:s livsmedelslagstiftning 
ligger hos medlemsstaterna. Regelefterlevnaden och kontrollen är med andra ord 
mestadels en nationell angelägenhet, och den EU-omfattande överblicken är därför 
begränsad eller rentav obefintlig. 

J. De behöriga myndigheterna i vissa medlemsstater har specialiserade polisenheter för att 
bekämpa livsmedelsbedrägerier. I vissa medlemsstater är kontrollerna delvis utlagda på 
privata kontrollorgan. I andra medlemsstater genomförs kontrollerna helt av de behöriga 
myndigheterna. 

K. Snabbvarningssystemet för livsmedel och foder är ett användbart redskap för snabbt 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen, som exempelvis i det 
senaste bedrägerifallet med hästkött.  

L. Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO) kontrollerar 
efterlevnaden av EU:s krav på livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet. I regel aviseras 
dess granskningar i förväg och förbereds i samverkan med de behöriga myndigheterna. 
Antalet granskningar per år är begränsat på grund av FVO:s begränsade kapacitet. FVO 
har låtit förstå att det för närvarande inte är tillräckligt utrustat och utbildat för att fokusera 
på livsmedelsbedrägerier. 

M. Europol har observerat ett stigande antal livsmedelsbedrägerier och förväntar sig att den 
trenden kommer att hålla i sig tillsammans med att kriminella organisationer i högre grad 
blir inblandade i livsmedelsbedrägerier. 

N. Medlemsstaterna kan använda Europols informationssystem för att utbyta information om 
gränsöverskridande utredningar. Europol kan endast på medlemsstaternas begäran bistå 
dem med sin sakkunskap, sina analysverktyg och sina databaser. I samband med 
hästköttsbedrägeriet var medlemsstaterna inledningsvis ovilliga att arbeta med Europol.

Livsmedelsbedrägeri: omfattning och definition

1. Europaparlamentet är på det klara med att bekämpande av livsmedelsbedrägerier är en 
relativt ny fråga på den europeiska dagordningen och att det tidigare aldrig har varit en 
huvudprioritering för lagstiftning och efterlevnadskontroll på EU-nivå eller nationell nivå.

2. Europaparlamentet framhåller att det behövs större inblick i livsmedelsbedrägeriernas 
omfattning, förekomst och beståndsdelar i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att systematiskt samla in uppgifter om bedrägerifall och att utbyta bästa 
praxis i fråga om identifiering och bekämpning av livsmedelsbedrägerier.

3. Europaparlamentet konstaterar att EU:s lagstiftning för närvarande inte innehåller någon 
definition av livsmedelsbedrägeri och att medlemsstaterna hanterar det på olika sätt. 
Parlamentet anser att en enhetlig definition är av väsentlig betydelse för att ta ett 
europeiskt grepp på kampen mot livsmedelsbedrägerier. Parlamentet framhåller att det 
snarast måste tas fram en harmoniserad definition på EU-nivå med beståndsdelar som 
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1) bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen och/eller vilseledande av 
konsumenterna, 2) uppsåt och 3) ekonomisk vinning.

4. Europaparlamentet konstaterar att den senaste tidens fall av livsmedelsbedrägerier har 
exponerat olika typer av livsmedelsbedrägerier, såsom ersättning av huvudingredienser 
med billigare alternativ, felaktig märkning av vilken djurart som ingår i en köttprodukt, 
felaktig viktmärkning, försäljning av vanliga livsmedel som ekologiska, otillbörlig 
användning av ursprungs- eller djurskyddslogotyper, märkning av odlad fisk som 
vildfångad, förfalskning och saluföring av livsmedel med utgånget bäst-före-datum. 

5. Europaparlamentet påpekar att några av de livsmedel som ofta är föremål för bedräglig 
verksamhet är olivolja, fisk, ekologiska produkter, spannmål, honung, kaffe, te, kryddor, 
vin, vissa fruktjuicer och mjölk.

6. Europaparlamentet är bekymrat över signalerna på att antalet fall är på uppåtgående och 
att livsmedelsbedrägeri är en stigande trend som speglar en strukturell svaghet i 
livsmedelskedjan. 

Bidragande faktorer

7. Europaparlamentet konstaterar att livsmedelsbedrägeri i allmänhet förekommer där den 
potentiella ekonomiska vinningen är stor och risken att åka fast liten. Parlamentet beklagar 
att livsmedelsbedrägerier i EU är en lukrativ verksamhet och att risken att åka fast är 
relativt liten. 

8. Europaparlamentet framhåller att livsmedelskedjan är komplex och gränsöverskridande, 
samtidigt som kontroller, påföljder och säkerställande av efterlevnaden i huvudsak är en 
nationell angelägenhet. Denna situation tros öka risken för livsmedelsbedrägerier.

9. Europaparlamentet pekar även på andra faktorer som ofta uppges bidra till 
livsmedelsbedrägerier, såsom den rådande ekonomiska krisen, åtstramningsåtgärderna 
som drabbar kontrollorganen samt trycket från detaljhandeln och andra att producera allt 
billigare livsmedel.

10. Europaparlamentet anser att det behövs ett klargörande av handlarnas roll och det 
tillämpliga regelverket för försäljning mellan företag.

Lärdomar och rekommendationer

Institutionell ram

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att tillsätta en grupp för frågor om 
livsmedelsbedrägerier och uppskattar Europols insatser mot livsmedelsbedrägerier. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga FVO-granskningarnas fokus så 
att de även innefattar livsmedelsbedrägerier. Parlamentet anser att FVO bör tillämpa 
oanmälda inspektioner.

13. Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheten att utöka kapaciteten och resurserna hos 
FVO och kommissionens grupp för frågor om livsmedelsbedrägerier. 
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14. Europaparlamentet föreslår att det ska hållas en årlig utfrågning av FVO i parlamentets 
ENVI-utskott, där genomförda och framtida granskningar ska diskuteras innan FVO antar 
sitt arbetsprogram för det kommande året.

15. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna ofta har svårt att framgångsrikt lagföra 
bedrägliga livsmedelsföretagare som verkar över EU:s gränser på grund av frågor om 
behörig domstol. Parlamentet beklagar att medlemsstater inte samarbetar systematiskt 
med Europol i gränsöverskridande fall av livsmedelsbedrägerier utan arbetar bilateralt. 

16. Europaparlamentet inser de så kallade visslarnas betydelse för att avslöja bedräglig 
verksamhet i livsmedelsbranschen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa rätt 
förutsättningar för att visslare ska kunna slå larm om ojusta metoder säkert och anonymt.

Rättslig ram

17. Europaparlamentet anser att offentliga kontroller bör fokusera inte bara på 
livsmedelssäkerhet utan även på förebyggande av bedrägerier. Parlamentet gläds åt att 
kommissionens förslag om översyn av offentliga kontroller inbegriper extra kontroller av 
livsmedelsbedrägeri när de behöriga myndigheterna har anledning att misstänka att en 
näringsidkare förfar bedrägligt. 

18. Europaparlamentet noterar att vissa medlemsstater delvis lägger ut kontrollerna på privata 
kontrollorgan. Parlamentet understryker att medlemsstaternas behöriga myndigheter alltid 
bör utöva tillsyn över kontrollsystemen och verifiera, certifiera och nagelfara alla privata 
kontrollsystem för att se till att de är förenliga med nationella och internationella 
standarder.

19. Europaparlamentet inser betydelsen av tydlig och öppen märkning vid försäljning mellan 
företag och uppmanar kommissionen att där det behövs se över EU:s 
livsmedelslagstiftning på detta område för att minska risken för livsmedelsbedrägerier.

20. Europaparlamentet anser att alla kommersiella näringsidkare som behandlar, bedriver 
handel med eller lagrar råvaror, livsmedelsingredienser eller livsmedelsprodukter i den 
mänskliga livsmedelskedjan, däribland även handlare och ägare av kylhus, bör registreras 
som livsmedelsföretagare och bli föremål för kontroller. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda ansträngningarna för att 
tillsammans med berörda parter och medlemsstaterna undersöka utrymmet för och 
behovet av elektroniska certifieringssystem i livsmedelskedjan, vilket skulle kunna 
minska sannolikheten för bedrägerier i samband med papperscertifikat.

22. Europaparlamentet erinrar om att det redan tidigare har uppmanat kommissionen att göra 
konsekvensbedömningar av ursprungsmärkning av färskt kött och produkter som 
innehåller kött. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att skyndsamt lägga fram 
sina konsekvensbedömningar och rapportera i frågan. Parlamentet understryker att 
ursprungsmärkning inte är ett verktyg för att bekämpa livsmedelsbedrägerier, även om 
den indirekt kan leda till mer information och öppenhet i leveranskedjan.

Företagens ansvar



PR\1005774SV.doc 7/11 PE519.759v02-00

SV

23. Europaparlamentet anser det värdefullt för livsmedelsbranschen att proaktivt utveckla 
bedrägeribekämpningsprogram för den privata sektorn, såsom kontroller av produkternas 
tillförlitlighet, och välkomnar aktuella initiativ som initiativet för global 
livsmedelssäkerhet.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga att införa 
en juridisk skyldighet för livsmedelsföretagare att rapportera till behöriga myndigheter om 
förekomsten av livsmedelsbedrägerier.

25. Europaparlamentet anser att detaljhandeln har ett särskilt ansvar att garantera 
livsmedelsprodukters tillförlitlighet och kräva en säker och trygg leveranskedja av sina 
leverantörer. Parlamentet beklagar att primärproducenter pressas att producera allt 
billigare av detaljhandlare och andra livsmedelsföretagare.

Regelefterlevnad och kontroller

26. Europaparlamentet är övertygat om att det behövs en attitydförändring hos de behöriga 
myndigheterna så att de går från ett administratör- och veterinärtänkande till mer av ett 
polistänkande, baserat på erfarenheterna från det danska livsmedelsverkets ”flygande 
patrull” och från Italiens karabinjärer och finanspolis.

27. Europaparlamentet understryker att efterlevnadskontrollen bör vara riskbaserad och 
inbegripa riskprofiler och sårbarhetsbedömningar för varje leveranskedja och 
livsmedelsprodukt, med utgångspunkt i pågående akademiska studier som kombinerar 
kunskaper inom områdena livsmedels äkthet och kriminologi, till exempel forskning från 
Vrije Universiteit Amsterdam och universitetet i Wageningen.

28. Europaparlamentet rekommenderar att FVO och nationella myndigheter i sina 
granskningar inbegriper så kallade massbalanskontroller av in- och utflöden. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i brådskande ordning införa ett 
elektroniskt system för att möjliggöra snabbt informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och kommissionen i fall av livsmedelsbedrägeri. 

Påföljder

30. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att höja böterna för att åtminstone 
uppväga den ekonomiska fördel som eftersträvas genom överträdelsen, men anser 
samtidigt att detta inte är tillräckligt avskräckande. Parlamentet anser att medlemsstaterna 
bör fastställa böter för livsmedelsbedrägerier som åtminstone är dubbelt så höga som den 
ekonomiska fördel som eftersträvas genom den bedrägliga verksamheten. Som en extra 
avskräckande åtgärd anser parlamentet att det behövs ännu högre böter i bedrägerifall där 
folkhälsan med berått mod äventyras. Vidare föreslår parlamentet att 
livsmedelsföretagarens registrering ska dras in vid upprepade förseelser.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in uppgifter från medlemsstaterna 
och rapportera om vilka olika påföljdssystem och vilka påföljdsnivåer medlemsstaterna 
tillämpar på livsmedelsbedrägerier och om hur påföljdssystemen fungerar.
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32. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Livsmedelssäkerhet och konsumentintressen har alltid varit centrala frågor för utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och för Europaparlamentet i stort. Utöver det har den 
relaterade, men separata, frågan om livsmedelsbedrägerier fått allt större uppmärksamhet de 
senaste åren efter märkningsfusk och andra livsmedelsbedrägerier som drabbat EU:s 
livsmedelskedja. Exempel som vägsalt i livsmedel, saluföring av vanliga ägg som ekologiska 
och nu senast hästköttsskandalen tyder på att det kan finnas ett varaktigt eller strukturellt 
problem. Dessa fall av livsmedelsbedrägerier har redan skadat konsumenternas förtroende för 
livsmedelskedjan och skapat en stor paradox: livsmedlen är säkrare än någonsin, men 
konsumentförtroendet är lågt. En europeisk medborgare löper 260 gånger större risk att dö i 
influensa än av osäkra livsmedel, och ändå saknar en tredjedel av konsumenterna tilltro till 
informationen på märkningen.
Därför har utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet beslutat att lägga fram ett 
initiativbetänkande för att titta närmare på livsmedelsbedrägerier och framför allt deras 
definition och omfattning, de faktorer som bidrar till deras förekomst samt möjliga lösningar.

Omfattning och definition

Till skillnad från USA saknar EU en allmänt erkänd definition av livsmedelsbedrägeri, och 
EU:s nuvarande regelverk fokuserar huvudsakligen på livsmedelssäkerhet. Den enda 
allmänna riktlinjen står att finna i förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, som slår fast att ”konsumenterna inte [får] vilseledas” av 
livsmedlens märkning, marknadsföring, presentation eller förpackning. I praktiken tillämpas 
denna bestämmelse på mycket olika sätt i medlemsstaterna, och antalet kontroller på området 
är ytterst begränsat. Som en följd av detta förblir livsmedelsbedrägerier i hög grad oupptäckta, 
särskilt om det inte finns några konsekvenser för folkhälsan eller livsmedelssäkerheten. 
Därför är det svårt att fastställa hur pass utbredda livsmedelsbedrägerierna är i EU i dag, även 
om de flesta parter som medverkat till detta betänkande påpekat att de tycks bli vanligare.   
Enligt Spink och Moyer1 är livsmedelsbedrägeri en kollektiv term för verksamhet som går ut 
på att uppsåtligen och avsiktligt byta ut, lägga till, manipulera eller förvränga livsmedel, 
livsmedelsingredienser eller livsmedelsförpackningar eller att göra felaktiga eller vilseledande 
uttalanden om en produkt för att uppnå ekonomisk vinning. Utgående från den definitionen 
har livsmedelsbedrägerier följande huvuddrag: 1) Bristande efterlevnad av 
livsmedelslagstiftningen och/eller vilseledande av konsumenterna, som 2) görs avsiktligt och 
3) för att uppnå ekonomisk vinning.
Livsmedelsbedrägerier omfattar bland annat förvanskning, ersättning, manipulering och 
förfalskning. Bland de mest riskutsatta produkterna finns fisk, olivolja och ekologiska 
livsmedel.

                                               
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud,  Spink J och Moyer DC, i Journal of Food Science, 2011, 
årgång 75 (nummer 9), s. 57–63.
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De 10 mest riskutsatta produkterna vid livsmedelsbedrägeri
1 Olivolja
2 Fisk
3 Ekologiska livsmedel
4 Mjölk 
5 Spannmål
6 Honung och lönnsirap
7 Kaffe och te
8 Kryddor (som saffran och chilipulver)
9 Vin 
10 Vissa fruktjuicer
Tabell 1. Baserat på Spink m.fl.1 och information från detalj- och branschorganisationer. 

Bidragande faktorer

Risken för bedrägeri är som störst när risken att åka fast är liten och den potentiella 
ekonomiska vinningen stor. Livsmedelskedjans komplexa och gränsöverskridande natur, 
tillsammans med att huvudfokus ligger på livsmedelssäkerhet samtidigt som kontroller och 
säkerställande av efterlevnaden är en nationell angelägenhet, anges ofta som bidragande 
orsaker till att risken för upptäckt vid livsmedelsbedrägerier är liten. Den ekonomiska 
vinningen vid bedrägerier blir ännu större genom de ofta ineffektiva påföljdssystemen med 
relativt låga böter och stora skillnader mellan medlemsstaterna. Andra faktorer som bidrar till 
livsmedelsbedrägerier är den rådande ekonomiska krisen, åtstramningsåtgärderna som drabbar 
kontrollorganen samt trycket från detaljhandeln och andra att producera allt billigare 
livsmedel. Vidare bör man titta på handlarnas roll och det tillämpliga regelverket för 
försäljning mellan företag. Slutligen finns det mycket oroväckande bevis för att kriminella 
organisationer är på väg att bli mer inblandade i livsmedelsbedrägerier.

Lärdomar

Även om folkhälsa och livsmedelssäkerhet kvarstår som topprioritering föreslås att
kommissionen och medlemsstaterna ska utvidga sitt fokus, sin politik och sina kontroller, så 
att inte bara hälsa och säkerhet omfattas utan även livsmedelsbedrägerier. 
För det första måste vi definiera vad livsmedelsbedrägeri är: en tydlig och harmoniserad 
definition är nödvändig som grund för ett effektivt nationellt och europeiskt angreppssätt. För 
det andra bör kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO) få en större roll och fler 
resurser för att upptäcka livsmedelsbedrägerier. Medlemsstaterna bör samarbeta mer via 
Europol i gränsöverskridande utredningar. För det tredje bör de offentliga kontrollerna även 
syfta till att bekämpa livsmedelsbedrägerier, och de behöriga myndigheterna bör alltid 
certifiera och nagelfara privata kontrollorgan som tar över vissa offentliga kontrolluppgifter. 
Reglerna för märkning i mellanleden och för handlare bör också ses över. För det fjärde spelar 
livsmedelsbranschen själv en huvudroll. Privata initiativ till bedrägeribekämpningsprogram 
bör uppmuntras, och en juridisk skyldighet för livsmedelsföretagarna att rapportera till de 
behöriga myndigheterna om bedrägligt beteende i sektorn skulle bidra till att fler bedrägerifall 
                                               
1 Development and Application of a Database of Food Ingredient Fraud and Economically Motivated 
Adulteration from 1980 to 2010, Moore J, Spink J och Lipkus M. I Journal of Food Science, 2012, årgång 77 
(nummer 4), s. R118–R126.
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uppdagas i ett tidigt skede och till att faran för folkhälsan begränsas. För det femte bör 
tillsynsorganen gå från ett administratör- och veterinärtänkande till mer av ett polistänkande, 
vilket visat sig framgångsrikt i ett antal medlemsstater, och bör utgå från riskprofiler. 
Till sist bör böterna höjas så att de är minst dubbelt så höga som den ekonomiska fördel som 
eftersträvas genom livsmedelsbedrägeriet, och vid upprepade förseelser bör 
livsmedelsföretagare få sina registreringar indragna.


