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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da morajo sistemi kakovosti živil potrošnikom ponujati jamstvo o pristnosti 
lokalnih sestavin in proizvodnih postopkov; zato meni, da je treba takšne sisteme izvajati 
z okrepljenim nadzorom in sistemi sledljivosti;

2. meni, da je označevanje glavne(ih) sestavin(e) živil s krajem porekla zaželeno, če glavna 
sestavina ne prihaja s področja „zaščitenih geografskih označb“ ali „zaščitenih označb 
porekla“; glavno sestavino je treba razumeti kot sestavino, ki predstavlja več kot 50 % 
živila; poleg tega poudarja, da je treba takšne sisteme označevanja uporabljati 
prostovoljno;

3. poziva k dodatni poenostavitvi tržnih standardov z razjasnitvijo osnovnih meril, ki jih je 
treba uporabljati; poziva k oblikovanju smernic EU o uporabi splošnih rezerviranih 
pojmov, kot so „nizkoogljičen“ ali „naraven“, za preprečevanje zavajajočih praks;

4. poudarja potrebo po spodbujanju ekoloških proizvodov in kmetijstva kot vira visoko 
kakovostne hrane ter katalizatorja za zaščito okolja in dobrega počutja živali; poziva k 
poenostavitvi sistema certificiranja za nadaljnji razvoj trga ekoloških proizvodov ter k 
takojšnji uvedbi obveznega logotipa EU kot sredstva za nadaljnje povečanje osveščenosti 
potrošnikov in njihovega prepoznavanja ekoloških proizvodov;

5. priznava, da imajo potrošniki vedno večje zahteve glede kakovosti hrane in živil, ne zgolj 
v smislu varnosti, temveč tudi v smislu etičnih vprašanj, kot so okoljska trajnostnost, 
zaščita dobrega počutja živali in tehnologije gensko spremenjenih organizmov (GSO); 
poziva Komisijo, naj zagotovi merila za pobude za kakovost, kot so prostovoljni sistemi 
označevanja izdelkov brez GSO, ki bodo potrošnikom zagotovili jasno izbiro.
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