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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktoré prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že systém kvality potravín by mal ponúknuť pre spotrebiteľov záruku 
vierohodnosti miestnych surovín a techník výroby; domnieva sa preto, že také systémy je 
potrebné implementovať so zosilnenou kontrolou a systémami sledovania pôvodu;

2. domnieva sa, že označovanie hlavných zložiek potravinových výrobkov a miesta pôvodu 
je potrebné, ak hlavná zložka nepochádza z „chránených zemepisných označení“ (CHZO) 
alebo z „chránených označení pôvodu“ (CHOP); ako hlavná zložka by sa mala 
interpretovať ako zložka, ktorá tvorí viac ako 50 % potravinového výrobku; ďalej 
zdôrazňuje, že takéto systémy označovania by sa mali používať na dobrovoľnom základe;

3. vyzýva k ďalšiemu zjednodušeniu marketingových noriem vyjasnením hlavných kritérií, 
ktoré sa majú uplatňovať; vyzýva k rozvoju usmernení EÚ na používanie všeobecných 
vyhradených výrazov, ako „nízky obsah uhlíka“ a „prirodzený“, aby sa zabránilo 
zavádzajúcim praktikám;

4. zdôrazňuje potrebu podporovať ekologické výrobky a hospodárenie ako zdroj vysoko 
kvalitných potravín a ako katalyzátor pre životné prostredie a dobré životné podmienky 
zvierat; požaduje zjednodušenie systému certifikácie v záujme ďalšieho vývoja trhu s 
ekologickými výrobkami a bezodkladné zavedenie povinného loga EÚ ako prostriedku 
ďalšieho zvyšovania vedomostí spotrebiteľov a uznania ekologických výrobkov;

5. uznáva, že spotrebitelia majú čoraz väčšie požiadavky na kvalitu potravín a potravinových 
výrobkov, nielen pokiaľ ide o bezpečnosť, ale aj etické záujmy, ako sú trvalá udržateľnosť 
životného prostredia, dobré životné podmienky zvierat a technológie geneticky 
modifikovaných organizmov (GMO); vyzýva Komisiu, aby poskytla kritériá pre kvalitné 
podnety ako dobrovoľné systémy označovania bez geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), ktoré poskytnú spotrebiteľovi jasný výber.


	760203sk.doc

