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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om fødevarekrisen, svindel i fødevarekæden og kontrollen heraf 

(2013/2091(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til den fempunkts-handlingsplan1, som Kommissionen fremlagde i marts 

2013 efter svindlen med hestekød,  

– der henviser til forslag til forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter 

med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for 

dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og 

plantebeskyttelsesmidler (COM(2013)0265), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om 

Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2013), 

A. der henviser til, at det som et generelt princip i EU’s fødevarelovgivning er forbudt at 

markedsføre farlige fødevarer eller fødevarer med forkerte eller vildledende mærkning; 

B. der henviser til, at EU-regelsættet for fødevaresikkerhed og fødevarekæden har givet 

forbrugerne i EU det højeste niveau af fødevaresikkerhed indtil nu; 

C. der henviser til, at de seneste sager med fødevaresvig samtidig har beskadiget 

forbrugertillid i fødevarekæden, hvilket har en negativ indvirkning på fødevaresektoren, 

da enkeltstående tilfælde beskadiger imaget af denne centrale sektor i EU’s økonomi; der 

henviser til, at det er af afgørende betydning at genopbygge forbrugertilliden;   

D. der henviser til, at EU’s fødevarelovgivning er meget detaljeret inden for 

fødevaresikkerhed og omfatter kontroller og undersøgelser for restkoncentrationer og 

anden forurening af fødevarer og foder, men at der ikke er etableret et regelsæt, der er 

særligt målrettet fødevaresvig, andet end den generelle bestemmelse om, at forbrugerne 

ikke må vildledes; 

E. der henviser til, at der ikke findes statistikker over forekomsten af fødevaresvig i EU, og 

at Kommissionen først for nylig har identificeret fødevaresvig som et nyt indsatsområde; 

F. der henviser til, at de seneste svindelsager omfatter markedsføring af almindelig mel som 

økologisk mel, af burhønseæg som økologiske æg, af vejsalt som fødevaresalt, af hestekød 

som oksekød, og at der er brugt alkohol blandet med metanol i spiritus; 

G. der henviser til, at fødevareforsyningskæden ofte er lang og kompleks og involverer 

mange fødevarevirksomheder og andre parter; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm
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H. der henviser til, at erhvervsdrivende og mellemmænd i fødevarekæden ikke altid er 

registreret og certificeret som fødevarevirksomheder; der henviser til, at Kommissionen 

og medlemsstaterne ofte er usikre på, hvor mange ikke-registrerede erhvervsdrivende er 

aktive;  

 

I. der henviser til, at ansvaret for at gennemføre og håndhæve EU’s fødevarelovgivning 

ligger hos medlemsstaterne, og håndhævelse og kontrol er således hovedsaglig begrænset 

til det nationale niveau, hvilket har medført, at et overblik over hele EU på tværs af 

grænserne er begrænset til det ikke-eksisterende; 

J. der henviser til, at de kompetente myndigheder i nogle medlemsstater har politienheder, 

der er specialiseret i bekæmpelse af fødevaresvig; der henviser til, at kontrollen i nogle 

medlemsstater delvist uddelegeres til private kontrolorganer; der henviser til, at i andre 

medlemsstaters foretages kontrollen udelukkende af de kompetente myndigheder;  

K. der henviser til, at systemet til hurtig varsling for fødevarer og foder er et nyttigt værktøj 

for hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen, et 

eksempel herpå er den seneste sag om svindel med hestekød; 

L. der henviser til, at Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO) er 

ansvarlig for at kontrollere overholdelsen af EU’s krav til fødevaresikkerhed og kvalitet, 

og at dets kontrolbesøg typisk bebudes på forhånd og udarbejdes i samarbejde med de 

kompetente myndigheder; der henviser til, at antallet af årlige kontrolbesøg er bestemt af 

FVO’s begrænsede kapacitet, der henviser til, at FVO har tilkendegivet, at det ikke på 

nuværende tidspunkt er udstyret eller uddannet til at fokusere på fødevaresvig;  

M. der henviser til, at Europol har observeret en stigning i antallet af tilfælde af fødevaresvig 

og forventer, at denne tendens fortsætter, sammen med kriminelle organisationers stigende 

indblanding i fødevaresvig;  

N. der henviser til, at Europols informationssystem kan bruges af medlemsstaterne til at 

udveksle oplysninger om efterforskninger på tværs af grænserne; der henviser til, at 

Europol kun kan bistå medlemsstaterne med sin ekspertise, analytiske redskaber og 

databaser på deres anmodning, der henviser til, at medlemsstaterne oprindeligt var 

tilbageholdende med at arbejde med Europol i tilfældet med svindlen med hestekød; 

Fødevaresvig: Anvendelsesområde og definition 

1. erkender, at bekæmpelse af fødevaresvig er et relativt nyt emne på den europæiske 

dagsorden, og at det aldrig tidligere har været en vigtig prioritet for lovgivning og 

håndhævelse på EU-plan eller på nationalt plan; 

2. understreger, at der er behov for at få mere indsigt i omfanget, hyppigheden og typen af 

tilfælde af fødevaresvig i EU; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 

systematisk at indsamle data om tilfælde af svig og til at udveksle bedste praksis til at 

identificere og bekæmpe fødevaresvig; 

3. bemærker, at EU-lovgivning ikke i øjeblikket indeholder en definition på fødevaresvig, og 

at medlemsstaterne benytter forskellige fremgangsmåder; mener, at en ensartet definition 
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er afgørende for udviklingen af en europæisk strategi til bekæmpelse af fødevaresvig; 

understreger behovet for hurtigt at vedtage en harmoniseret definition på EU-plan, der 

indeholder elementer såsom 1) manglende overholdelse af fødevarelovgivningen og / eller 

vildledning af forbrugeren, 2) hensigtserklæringer og 3) økonomisk gevinst; 

4. bemærker, at de seneste tilfælde af fødevaresvig har afsløret forskellige typer af 

fødevaresvig, såsom udskiftning af centrale ingredienser med billigere alternativer, 

fejlagtigt mærkning af dyrearter, der anvendes i et kødprodukt, forkert mærkning af 

vægten, almindelige fødevarer solgt som økologiske gennem urigtig brug af 

kvalitetsmærkning for oprindelse eller dyrevelfærd, mærkning af akvakulturfisk som 

vildtfangede fisk, forfalskning og markedsføring af mad efter "anvendelsesdatoen";  

5. påpeger, at fødevarer, som ofte er genstand for svigagtige aktiviteter omfatter olivenolie, 

fisk, økologiske produkter, korn, honning, kaffe, te, krydderier, vin, visse frugtsafter og 

mælk; 

6. er bekymret over signaler, der indikerer, at antallet af tilfælde er stigende, og at 

fødevaresvig er en stigende tendens, som afspejler en strukturel svaghed i fødevarekæden;  

Medvirkende faktorer 

7. bemærker, at fødevaresvig generelt opstår, når den potentielle økonomiske gevinst er høj, 

og risikoen for at blive fanget er lille; finder det beklageligt, at det er lukrativt at begå 

fødevaresvig i EU, og at chancerne for at blive fanget er relativt små;  

8. peger på fødevarekædens kompleksitet og det forhold, at den går på tværs af grænserne, i 

kombination med kontroller, sanktioner og håndhævelsers overvejende nationale karakter, 

hvilket er en situation, som menes at øge risikoen for fødevaresvig; 

9. henleder også opmærksomheden på, at der ofte nævnes andre faktorer, der kan bidrage til 

fødevaresvig, såsom den aktuelle økonomiske krise, de budgetstramninger, der påvirker 

kontrolagenturer, og pres fra detailsektoren og andre om at mad produceres stadig 

billigere; 

10. mener, at de erhvervsdrivendes rolle og de lovgivningsmæssige rammer for business-to-

business-salg bør præciseres; 

Erfaringer og henstillinger 

Institutionelle rammer 

11. bifalder Kommissionens afgørelse om at oprette et hold for fødevaresvig og anerkender 

Europols indsats i kampen mod fødevaresvig;  

12. opfordrer Kommissionen til at udvide FVO’s undersøgelser til at medtage fødevaresvig; 

mener, at FVO bør benytte uanmeldte kontroller; 

13. opfordrer budgetmyndigheden til at øge FVO’s og Kommissionens hold for fødevaresvig 

kapacitet og ressourcer;  
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14. foreslår at holde en årlig høring af FVO i dets ENVI-udvalg for at diskutere afsluttede og 

fremtidige undersøgelser, før FVO vedtager sit arbejdsprogram for det følgende år; 

15. bemærker, at medlemsstaterne ofte kæmper for at kunne retsforfølge svigagtige 

fødevarevirksomheder, der driver handel på tværs af EU’s grænser, på grund af 

spørgsmålet om jurisdiktion; beklager, at medlemsstaterne ikke systematisk samarbejder 

med Europol i tilfælde af fødevaresvig, men arbejder bilateralt;  

16. anerkender betydningen af whistleblowers for at afdække svigagtige fremgangsmåder i 

fødevaresektoren; opfordrer medlemsstaterne til at skabe de rette betingelser for, at 

whistleblowers har mulighed for at anmelde skadelig praksis sikkert og anonymt; 

Juridisk ramme 

17. mener, at offentlig kontrol ikke kun bør fokusere på fødevaresikkerhed, men også på 

forebyggelse af svindel; bifalder, at Kommissionens forslag om en gennemgang af den 

officielle kontrol indarbejder ekstra kontrol i forbindelse med fødevaresvig, når de 

kompetente myndigheder har grund til at mistænke en virksomhed for svigagtig adfærd;  

18. bemærker, at nogle medlemsstater delvist uddelegerer kontrollen til private 

kontrolorganer; understreger, at medlemsstaternes kompetente myndigheder altid skal 

overvåge kontrolsystemer og verificere, certificere og granske alle private kontrolsystemer 

for at sikre, at de overholder nationale og internationale standarder; 

19. anerkender vigtigheden af klar og gennemsigtig mærkning af business-to-business og 

opfordrer Kommissionen til at revidere EU’s fødevarelovgivning på dette område, der 

hvor det er nødvendigt, for at mindske risikoen for fødevaresvig; 

20. mener, at alle kommercielle aktører, som forarbejder, handler eller opbevarer råvarer, 

levnedsmiddelingredienser eller produkter i den menneskelige fødekæde, herunder 

handlende med og ejere af frysehuse, bør registreres som fødevarevirksomheder og være 

underlagt kontrol;  

21. opfordrer Kommissionen til at fremskynde sine bestræbelser sammen med interessenter 

og medlemsstaterne for at undersøge mulighederne og behovet for at indføre elektroniske 

certificeringssystemer i fødevarekæden, hvilket kan reducere sandsynligheden for svig 

baseret på papircertifikater; 

22. minder om, at Europa-Parlamentet tidligere har opfordret Kommissionen til at foretage 

konsekvensanalyser af oprindelsesmærkning for fersk kød og produkter, der indeholder 

kød; opfordrer Kommissionen til hurtigt at fremlægge sine konsekvensanalyser og rapport 

om dette spørgsmål; understreger, at oprindelsesmærkning ikke er et værktøj til 

bekæmpelse af fødevaresvig, selvom den indirekte kan føre til en mere velinformeret og 

gennemsigtig forsyningskæde; 

Virksomhedernes sociale ansvar 

23. mener, at det er gavnligt for fødevaresektoren proaktivt at udvikle programmer i den 

private sektor til bekæmpelse af svindel såsom kontrol af produktintegritet og hilser 
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igangværende initiativer som det globale fødevaresikkerhedsinitiativ velkommen; 

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje at indføre en retlig 

forpligtelse for fødevarevirksomheder til at rapportere til de kompetente myndigheder om 

forekomsten af tilfælde af fødevaresvig; 

25. mener, at detailsektoren har et særligt ansvar for at sikre fødevarers integritet og til at 

kræve en tryg og sikker forsyningskæde af sine leverandører; beklager detailhandelens og 

andre fødevarevirksomheders pres på primære producenter om at producere stadigt 

billigere; 

Håndhævelser og kontrol 

26. er overbevist om, at det er nødvendigt med en holdningsændring hos de kompetente 

myndigheder, således at de skifter fra en administrativ og veterinær tilgang til en tilgang, 

der er mere orienteret mod politiarbejde, baseret på erfaringerne fra den danske 

Fødevarestyrelses ”rejsehold”, Arma dei Carabinieri og Guardia di Finanza i Italien; 

27. understreger, at håndhævelse bør være risikobaseret og omfatte udvikling af risikoprofiler 

og sårbarhedsvurderinger for hver enkelt forsyningskæde og fødevare ved at trækker på de 

igangværende videnskabelige undersøgelser, som kombinerer viden inden for områderne 

fødevarers ægthed og kriminologi, herunder forskning ved VU University Amsterdam og 

University of Wageningen; 

28. henstiller til, at FVO og de nationale myndigheder medtager såkaldte 

massebalancekontroller af indgående og udgående strømme i deres undersøgelser;  

29. opfordrer Kommissionen til straks at indføre et elektronisk system til at muliggøre hurtig 

udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen i tilfælde af 

fødevaresvig;  

Sanktioner 

30. bifalder Kommissionens forslag om at styrke sanktioner for i det mindste at opveje den 

økonomiske fordel, der søges gennem overtrædelse, men anser dette for ikke at være 

afskrækkende nok; mener, at medlemsstaterne bør indføre sanktioner for fødevaresvig, der 

er på mindst det dobbelte beløb af den økonomiske gevinst, der forsøges at opnås gennem 

den svigagtige aktivitet; anser det for nødvendigt, som et ekstra afskrækkende middel, at 

sætte endnu højere straffe for svigagtige tilfælde, hvor den offentlige sundhed bevidst 

bringes i fare og foreslår endvidere, at fødevarevirksomhedens registrering bliver 

inddraget i tilfælde af gentagne overtrædelser; 

31. opfordrer Kommissionen til at indsamle data fra medlemsstaterne og til at rapportere om 

forskellige ordninger i medlemsstaterne for så vidt angår typen og niveauet af sanktioner 

for lovovertrædelser i forbindelse med fødevaresvig, og hvordan sanktionsmulighederne 

fungerer; 

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE 

Fødevaresikkerhed og forbrugernes interesser har altid været centrale for arbejdet i Udvalget 

om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Europa-Parlamentet som helhed. Ud over 

dette har det beslægtede, men særskilte spørgsmål om fødevaresvig fået mere og mere 

opmærksomhed i de seneste år, som følge af tilfælde af svigagtig mærkning af fødevarer og 

andre former for fødevaresvig, som har påvirket EU’s fødevarekæde. Eksempler som vejsalt, 

der anvendes i fødevarer, markedsføring af almindelige æg som økologiske og senest 

hestekødsskandalen tyder på, at der kan være et kontinuerligt eller strukturelt problem. Disse 

tilfælde af fødevaresvig har allerede haft en negativ indvirkning på forbrugernes tillid til 

fødevarekæden, hvilket har medført et stort paradoks: Maden er sikrere end nogensinde, og 

alligevel er forbrugernes tillid lille. En europæisk borger har 260 gange højere sandsynlighed 

for at dø som følge af influenza end grundet usikker mad, alligevel har en tredjedel af 

forbrugerne ikke tillid til oplysningerne i mærkningen af fødevarer. 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed har derfor besluttet at fremlægge en 

initiativbetænkning, der ser på spørgsmålet om fødevaresvig og navnlig på dens definition og 

anvendelsesområde; de faktorer, der bidrager til dens forekomst og mulige løsninger. 

 

Anvendelsesområde og definition 

 

I modsætning til USA har EU ingen almindelig anerkendt definition på fødevaresvig, idet de 

nuværende lovgivningsmæssige rammer i EU i høj grad fokuserer på fødevaresikkerhed. Den 

eneste generelle retningslinje kan findes i forordning 178/2002 om generelle principper og 

krav i fødevarelovgivningen, som fastslår, at mærkning, reklame, præsentation og emballage 

”ikke må vildlede forbrugerne”, men i praksis varierer anvendelsen af denne bestemmelse 

meget blandt medlemsstaterne, og antallet af kontrol inden for dette område er yderst 

begrænset. Som et resultat bliver fødevaresvig stort set ikke opdaget, navnlig når der ikke er 

nogen konsekvenser for den offentlige sundhed eller fødevaresikkerheden. Det er derfor 

vanskeligt at fastslå det nuværende omfang af fødevaresvig i EU, selv om de fleste parter, der 

bidrager til denne rapport, peger på, at den forekommer at være i stigning. 

Ifølge Spink og Moyer1 ”Fødevaresvig er en samlebetegnelse, der anvendes til at omfatte 

forsætlig og tilsigtet substitution, tilsætning, manipulation eller forvanskning af fødevarer, 

fødevareingredienser eller emballage af fødevarer samt urigtige eller vildledende erklæringer 

om et produkt for økonomisk vinding”.  Med baggrund i denne definition er de vigtigste 

egenskaber for fødevaresvig: 1) manglende overholdelse af fødevarelovgivningen og / eller 

vildledning af forbrugeren, 2) som sker med forsæt, og 3) af hensyn til økonomisk vinding. 

Forskellige typer af fødevaresvig omfatter forfalskning, substitution, manipulation og 

efterligning. De produkter, der er mest i fare, er fisk, olivenolie og økologiske fødevarer. 

 

10 produkter, der hyppigst rammes af fødevaresvig 

1 Olivenolie 

2 Fisk 

3 Økologisk mad 

4 Mælk  

                                                 
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud / Spink, J, and Moyer, DC In: Journal of Food Science, 2011, 

Volume 75 (nr. 9), s. 57-63. 
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5 Korn 

6 Honning og ahornsirup 

7 Kaffe og te 

8 Krydderier (såsom safran og knust chili)  

9 Vin  

10 Visse slags frugtjuice 

Tabel 1: Baseret på Spink et. al.1 og information fra detailhandlen og brancheorganisationer  

 

Medvirkende faktorer 

 

Risikoen for svig er størst, når risikoen for at blive fanget er lille, og den potentielle 

økonomiske gevinst er stor. Fødevarekædens kompleksitet og det forhold, at den går på tværs 

af grænserne i kombination med den fremherskende fokus på fødevaresikkerhed og den 

nationale karakter af kontrol og håndhævelse nævnes ofte som medvirkende til, at der er en 

lille risiko for, at fødevaresvig faktisk opdages. Den økonomiske gevinst ved svig forstærkes 

yderligere af en ofte ineffektiv sanktionsordning: relativt små sanktioner og store forskelle 

mellem medlemsstaterne. Andre faktorer, der bidrager til fødevaresvig, indbefatter den 

nuværende økonomiske krise, de stramninger, der påvirker kontrolagenturer og pres fra 

detailhandlen og andre om at producere stadigt billigere fødevarer. Desuden bør de 

erhvervsdrivendes rolle og de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for business-to-

business-salg, også undersøges. Endelig giver oplysningerne om, at kriminelle organisationer 

er stadigt mere involveret i fødevaresvig, anledning til større bekymring. 

 

Erfaringer 

 

Selv om folkesundhed og fødevaresikkerhed fortsat har en meget høj prioritet, foreslås det at 

Kommissionen og medlemsstaterne udvider deres fokus, politikker og kontrol, der kun 

omfatter sundhed og sikkerhed, til også at medtage fødevaresvig.  

For det første er det nødvendigt at definere, hvad der udgør fødevaresvig: en klar og 

harmoniseret definition er et vigtigt grundlang for en effektiv tilgang på nationalt plan og på 

EU-plan. For det andet bør FVO’s rolle i påvisning af tilfælde af fødevaresvig styrkes såvel 

som dets ressourcer. Medlemsstaterne bør samarbejde mere om efterforskninger på tværs af 

grænserne gennem Europol. For det tredje bør den officielle kontrol også sigte på at bekæmpe 

fødevaresvig og de kompetente myndigheder bør altid certificere og undersøge private 

kontrolorganer, der overtager visse af den offentlige kontrols opgaver. Regler for 

mellemmænd og mærkning udført af mellemmænd bør også gennemgås. For det fjerde spiller 

fødevaresektoren selv en central rolle. Private initiativer til at oprette programmer for 

bekæmpelse af svindel bør fremmes, og en retlig forpligtelse for fødevarevirksomheder til at 

rapportere til myndighederne om svigagtig adfærd i deres sektor kan bidrage til at afsløre flere 

tilfælde af svig på et tidligt stadium og begrænse farerne for folkesundheden. For det femte 

bør de retshåndhævendes organers holdning flytte sig fra en administrativ og veterinær tilgang 

til en tilgang baseret på politiarbejde, som har vist sig at være frugtbar i en række 

medlemsstater, og den bør være baseret på risikoprofiler. 

Endelig bør sanktionerne øges til mindst det dobbelte beløb af den økonomiske gevinst, der 

                                                 
1 Development and Application of a Database of Food Ingredient Fraud and Economically Motivated 

Adulteration from 1980 to 2010 / Moore, J, Spink, J, and Lipkus, M. I: Journal of Food Science, 2012, Volume 

77 (nr. 4). s. R118-R126. 
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søges at opnås gennem fødevaresvig, og fødevarevirksomheder, der gentager 

lovovertrædelser, bør fratages deres registrering.  

 


