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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar vikten av att konsumenterna vet var livsmedlen de köper 
kommer ifrån. Därför välkomnar parlamentet kommissionens kommande 
genomförandeakter om tillämpningen av frivillig ursprungsmärkning på alla 
livsmedelsingredienser. Parlamentet uppmanar livsmedelsföretagarna att ta initiativ i detta 
avseende genom att inrätta effektiva spårningssystem och garantera insyn med hjälp av 
noggrann information på sina produkter.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens kommande genomförandeakt om 
ursprungsmärkning av alla köttprodukter, liksom dess konsekvensbedömning av 
ursprungsmärkning av kött som används som livsmedelsingrediens. Parlamentet betonar 
vikten av tydliga, harmoniserade regler och uppmanar medlemsstaterna att genomföra 
dessa regler snabbt och på ett enhetligt sätt i hela EU. Parlamentet är dock oroat över att 
ytterligare lagstiftning på detta område kan undergräva konkurrensen, begränsa 
marknadstillgången eller medföra ökade kostnader för små och medelstora företag och 
konsumenter.

3. Europaparlamentet betonar att konsumenternas förtroende för den inre marknaden för 
livsmedel måste återställas, och att självreglering, bättre och insynsvänlig lagstiftning 
samt en verklig tillämpning av lagstiftningen är rätt strategi för detta snarare än ytterligare 
lagstiftning. 

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra samordningen mellan 
hälsomyndigheterna i de enskilda medlemsstaterna, eftersom bristen på lämpligt 
informationsutbyte ofta banar väg för ohederliga aktörer i distributionskedjan.

5. Europaparlamentet anser att hänvisningen till bedrägliga förfaranden i den allmänna 
livsmedelslagstiftningen1 är otillräcklig och att den inte omfattar sådana bedrägerier som 
inte utgör en fara för livsmedelssäkerheten eller folkhälsan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram en definition av bedrägeri som inbegriper ekonomisk vinning 
och bedräglig avsikt.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att tillräckliga resurser anslås för 
oanmälda och oberoende officiella kontroller utförda av väl utrustad och utbildad 
personal. Parlamentet understryker att effektiva kontroller och inspektioner bör 
genomföras på ett sätt som inte skapar en onödig administrativ börda för små och 
medelstora företag.

7. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens översyn av de officiella kontrollerna 
omfattar ekonomiska styrmedel som avskräcker från bedrägerier. Parlamentet betonar 
dock att de påföljder som för närvarande tillämpas inom livsmedelssektorn inte lämpar sig 

                                               
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
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för att motverka bedrägerier. Därför uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att 
införa strängare, proportionella och mer avskräckande påföljder.

8. Europaparlamentet är bekymrat över att bedrägeriärenden sällan leder till rättsliga 
åtgärder, och understryker behovet att i högre grad prioritera dessa utredningar och att 
förbättra samarbetet mellan alla berörda myndigheter (t.ex. kontoret för livsmedels- och 
veterinärfrågor, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), tullen, 
brottsbekämpande myndigheter) och livsmedelsföretagarna, i synnerhet vad gäller 
gränsöverskridande bedrägerier. Parlamentet framhåller behovet att förbättra kunskaperna 
i fråga om bedrägeribekämpning, exempelvis kunskaperna om användning av it-verktyg 
och insamling av uppgifter, och att anslå tillräckliga resurser för livsmedels- och 
veterinärmyndigheter. Medlemsstaterna uppmanas att överväga att inrätta specialiserade 
brottsenheter och att vara aktiva snarare än reaktiva när det gäller säkerställandet av 
omfattande övervakning och effektiva åtgärder för att bekämpa livsmedelsbedrägerier.
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