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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat voedselkwaliteitsystemen aan de consumenten een garantie moeten 
bieden van de authenticeit van de lokale ingrediënten en productietechnieken; meent dan 
ook dat dergelijke systemen moeten worden toegepast met versterkte controles en 
traceerbaarheidssystemen;

2. acht het wenselijk op het etiket de plaats van oorsprong van het/de hoofdingrediënt/-en
van voedingsproducten te vermelden indien dit niet uit een gebied met een beschermde 
geografische aanduiding (BGA) of een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) komt; het 
hoofdingrediënt  moet worden geïnterpreteerd als het ingrediënt dat meer dan 50% van het 
voedingsproduct uitmaakt; benadrukt bovendien dat dergelijke etiketteringsregelingen op 
een vrijwillige basis moeten worden toegepast;

3. roept op tot een verdere vereenvoudiging van marktnormen door een duidelijke 
omschrijving van de belangrijkste toe te passen criteria; vraagt dat EU-richtsnoeren 
worden uitgewerkt voor het gebruik van algemene gereserveerde vermeldingen zoals 
"koolstofarm" en "natuurlijk", om misleidende praktijken te voorkomen;

4. benadrukt de noodzaak om biologische producten en landbouw te promoten als een bron 
van kwaliteitsvoeding en als katalysator voor de bescherming van het milieu en het 
dierenwelzijn; roept op tot een vereenvoudiging van het certificeringssysteem met het oog 
op de verdere ontwikkeling van de markt van biologische producten en de introductie 
zonder verder uitstel van een verplicht EU-logo als een middel om de consument meer 
vertrouwd te maken met biologische producten en de erkenning ervan te bevorderen;

5. erkent dat consumenten steeds veeleisender worden inzake de kwaliteit van voedsel en 
voedingsproducten, niet alleen op het gebied van veiligheid maar ook vanuit ethische 
overwegingen, zoals duurzaamheid van het milieu, bescherming van het dierenwelzijn en 
technologieën voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO's); vraagt dat de 
Commissie criteria vastlegt voor kwaliteitsinitiatieven zoals regelingen voor vrijwillige 
etikettering van GGO-vrije producten, die de consumenten een duidelijke keuze bieden.
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