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Subject:

Food Control and Food Fraud – how to regain Consumer Confidence in the
Food Chain ?
- Information from the Swedish delegation

Delegations will find attached an information note from the Swedish delegation, to be dealt with
under "Any other business" at the Council meeting (Agriculture and Fisheries) on 14 July 2014.
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ANNEX
Livsmedelskontrollen och livsmedelsbedrägerier – hur återfå konsumenternas förtroende till
livsmedelskedjan
De senaste åren har det uppdagats ett antal problem som har att göra med livsmedlens äkthet och
korrekt information om vad en livsmedelsförpackning innehåller.
Hästköttsskandalen var en väckarklocka som indikerar att livsmedelsfusket är såväl utbrett som
gränsöverskridande. Därtill verkar bedrägerierna bli allt mera sofistikerade. Det är inte längre
tillräckligt att kontrollera att maten är säker. Konsumenten ska också kunna lita på att innehållet i en
livsmedelsförpackning överensstämmer med vad som anges i märkningen.
Livsmedelsbedrägerier är mångfacetterade och det är därför viktigt att förstärka samarbetet mellan
institutionella aktörer som har olika typer av kompetens. Ett effektivt arbete mot
livsmedelsbedrägerier förutsätter även ett fungerande samarbete mellan europeisk, nationell,
regional och lokal nivå.
Sverige vill genom att ta upp frågan om livsmedelsbedrägerier betona vikten av att bekämpa
matfusket – detta är viktigt inte bara för konsumenterna utan även för livsmedelsföretagarna som
förtjänar att inte drabbas av att få sin marknad förstörd av oseriösa aktörer som erbjuder livsmedel
som inte är vad de ger sig ut för att vara.
Livsmedelsfusket stannar inte inom nationsgränserna. Även på EU-nivå är frågeställningen
komplex och flera generaldirektorat berörs liksom 28 medlemsstater med sina myndigheter. Därför
är det viktigt att vidta åtgärder på EU-nivå.
Vi vet att frågan är prioriterad av både det italienska ordförandeskapet och kommissionen och
skulle därför vilja veta vad som har hänt sedan hästköttsskandalen och vad vi kan vänta oss i höst.

11613/14
ANNEX

PM/pm
DGB 4B
www.parlament.gv.at

2

EN/SV

Courtesy translation
Food Control and Food Fraud – how to regain Consumer Confidence in the Food Chain ?
During the last years we have seen a number of problems related to the authenticity of food and
correct information about pre-packaged food.
The horsemeat scandal was a wakeup call which indicates that cheating along the food chain is both
widespread and of a cross-border nature. In addition food fraud seems to become more and more
sophisticated. It is no longer enough to just control the safety of the food. The consumer should also
be able to trust that the content of a food corresponds to what is indicated on the label.
Food fraud is multifaceted and it is therefore important to strengthen the cooperation between
institutional actors with various competences. An efficient cooperation between European,
national, regional and local levels is crucial in the fight against food fraud.
By raising the issue of food fraud, Sweden would like to emphasise the importance of combating
unfair practices along the food chain – this is important not only for consumers, but also for food
business operators, who deserve not having their markets eroded by unserious actors offering
products which are not what they claim to be.
Food fraud does not stop at national borders. At an EU-level, the matter is even more complex and
several Directorates General of the European Commission as well as 28 Member States and their
respective authorities are concerned. Therefore, it is important to take measures at an EU-level.
We know that the question is prioritised by the Italian Presidency and the European Commission,
and would therefore like to know what action has been taken since the horsemeat scandal and what
can be expected this autumn.
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