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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 
exakt 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 är dock 
oroat över att ytterligare lagstiftning på detta område kan medföra ökade kostnader för 
små och medelstora företag och konsumenter.

3. Europaparlamentet betonar att konsumenternas förtroende för den inre marknaden för 
livsmedel bör återställas, och att självreglering, bättre lagstiftning och effektiva kontroller 
är rätt strategi för detta snarare än ytterligare lagstiftning.

4. 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.

5. 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 
för att motverka bedrägerier. Därför uppmanar parlamentet enträget kommissionen och 
medlemsstaterna att införa mer strängare och mer avskräckande sanktioner.

6. Europaparlamentet är bekymrat över att bedrägerifall sällan leder till rättsliga åtgärder och 
understryker att det behövs bättre samarbete mellan alla relevanta myndigheter och 
livsmedelsföretagarna. Parlamentet betonar att bedrägeribekämpningskompetensen 
behöver utökas och att den snarare bör vara aktiv än reaktiv.

                                               
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.


