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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver vigtigheden af, at forbrugerne ved, hvor de fødevarer, de køber, kommer fra; 
glæder sig derfor over Kommissionens kommende gennemførelsesretsakter om 
anvendelsen af frivillig oprindelsesmærkning for alle fødevareingredienser; opfordrer 
fødevarevirksomheder til at tage initiativ i denne henseende ved at foreskrive effektive 
sporbarhedssystemer og sikre gennemsigtighed gennem præcise oplysninger om deres 
produkter;

2. glæder sig over Kommissionens kommende gennemførelsesretsakt om 
oprindelsesmærkning af alt kød og konsekvensvurdering om oprindelsesmærkning for kød 
anvendt som fødevareingrediens; fremhæver betydningen af klare, harmoniserede regler 
og opfordrer medlemsstaterne til at håndhæve dem hurtigt og på kohærent vis i hele EU; 
er dog bekymret over, at yderligere lovgivning på dette område risikerer at undergrave 
konkurrencen, begrænse markedsadgangen eller føre til øgede omkostninger for SMV'er 
og forbrugere;

3. understreger behovet for at genvinde forbrugernes tillid til det indre marked for fødevarer; 
påpeger, at selvregulering, bedre og mere gennemsigtig lovgivning og effektiv 
gennemførelse heraf, snarere end mere lovgivning, er vejen frem; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre koordinationen mellem sundhedsmyndighederne 
i de enkelte medlemsstater, eftersom manglen på fyldestgørende udveksling af 
oplysninger ofte giver uærlige aktører i forsyningskæden frit spil;

5. mener, at henvisningen til svigagtig praksis i den generelle fødevarelovgivning1 er 
utilstrækkelig, og at den udelukker svig, der ikke udgør en risiko for fødevaresikkerheden 
eller folkesundheden; opfordrer Kommissionen til at fastsætte en definition af svig, der 
omfatter økonomisk gevinst og hensigten bag svigagtige metoder;

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til 
uanmeldt og uafhængig kontrol foretaget af veludrustet og uddannet personale; 
understreger, at effektive kontrolforanstaltninger og inspektioner bør foretages sådan, at 
der ikke bliver tale om unødige administrative byrder for SMV’er;

7. glæder sig over, at Kommissionens gennemgang om offentlig kontrol virker som en 
økonomisk hæmsko for svig; understreger imidlertid, at de sanktioner, der i øjeblikket 
anvendes i fødevaresektoren, er uhensigtsmæssige til forebyggelse af svig; opfordrer 
derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre strengere, forholdsmæssigt 
afpassede og mere afskrækkende sanktioner;

8. er bekymret over, at svig sjældent medfører retshandlinger; understreger behovet for at 

                                               
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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prioritere undersøgelser af svig højere og for at forbedre samarbejdet mellem alle 
relevante offentlige myndigheder (f.eks. Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), toldmyndigheder og 
retshåndhævelsesmyndigheder) og fødevareoperatører, navnlig for så vidt angår 
grænseoverskridende svig; understreger behovet for at styrke 
bedrageribekæmpelsesfærdighederne, såsom kompetence i brugen af it-værktøjer og 
indsamling af data, og for at tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer til fødevarer og 
veterinære myndigheder; opfordrer medlemsstaterne til at overveje oprettelsen af 
specialiserede kriminalitetsenheder og at være proaktive snarere end reaktive i 
bestræbelserne på at sikre omfattende overvågning og effektive foranstaltninger til 
bekæmpelse af fødevaresvig.
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