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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα ποιότητας των τροφίμων πρέπει να προσφέρουν εγγύηση 
στους καταναλωτές σχετικά με την αυθεντικότητα των εντόπιων συστατικών και τις 
τεχνικές παραγωγής· πιστεύει, για το λόγο αυτό, ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να 
εφαρμοστούν  με ενισχυμένους ελέγχους και συστήματα ανιχνευσιμότητας·

2. θεωρεί ότι η σήμανση των βασικών συστατικών των ειδών διατροφής με αναφορά στον 
τόπο προέλευσης είναι επιθυμητή στην περίπτωση που τα βασικά συστατικά δεν 
προέρχονται  από περιοχή "Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης" ή δεν είναι
"Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης". Ως βασικά συστατικά θεωρούνται τα 
συστατικά που συνιστούν άνω του 50% του προϊόντος· τονίζει, περαιτέρω ότι αυτά τα 
σχήματα σήμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εθελοντική βάση·

3. ζητεί μεγαλύτερη απλούστευση των προτύπων εμπορίας με διευκρίνιση των βασικών 
κριτηρίων τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν· ζητεί την εκπόνηση κατευθυντηρίων 
γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη χρησιμοποίηση γενικών αποκλειστικών όρων , όπως 
"χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα" ή "φυσικού", προς αποφυγή παραπλανητικών 
πρακτικών·

4. τονίζει την ανάγκη προώθησης των βιολογικών προϊόντων και καλλιεργειών για την 
παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων και για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
καλή μεταχείριση των ζώων· ζητεί την απλούστευση του συστήματος πιστοποίησης, ώστε 
να αναπτυχθεί περισσότερο η αγορά βιολογικών προϊόντων,  και την εισαγωγή, χωρίς 
άλλη καθυστέρηση, ενός υποχρεωτικού κοινοτικού λογότυπου με στόχο την ενημέρωση 
των καταναλωτών και την αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων·

5. αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές έχουν ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σχετικά με την 
ποιότητα των τροφίμων και των ειδών διατροφής, όχι μόνο από άποψη ασφάλειας αλλά 
και από δεοντολογική άποψη, για θέματα όπως η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, η καλή 
μεταχείριση των ζώων και οι τεχνολογία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών· 
καλεί την Επιτροπή να εισάγει κριτήρια για την προώθηση πρωτοβουλιών υπέρ της
ποιότητας ,όπως την εθελοντική σήμανση μη-ΓΤΟ, που θα προσφέρουν στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής.
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