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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att livsmedelskvalitetssystem bör garantera autentiska 
lokala ingredienser och produktionsmetoder för konsumenterna. Parlamentet anser därför 
att sådana system måste genomföras med förstärkta kontroller och spårningssystem.

2. Europaparlamentet anser att det är önskvärt med ursprungsmärkning av 
huvudingrediensen(-erna) i en livsmedelsprodukt såvida den inte kommer från ett område 
med ”skyddad geografisk beteckning” eller ”skyddad ursprungsbeteckning”. Med 
huvudingrediens avses den ingrediens som utgör mer än 50 procent av 
livsmedelsprodukten. Parlamentet betonar dessutom att sådana märkningssystem bör 
användas på frivillig basis.

3. Europaparlamentet efterlyser ytterligare förenkling av handelsnormerna genom att 
huvudkriteriet förtydligas, liksom framtagande av EU-riktlinjer för användningen av 
allmänna reserverade termer, som ”lågt koldioxidutsläpp” och ”naturlig”, för att undvika 
vilseledande praxis.

4. Europaparlamentet understryker behovet av att lyfta fram ekologiska produkter och 
ekologiskt jordbruk som en källa till livsmedel av hög kvalitet och en katalysator för 
miljön och djurskydd. Parlamentet efterlyser en förenkling av certifieringssystemet så att 
marknaden för ekologiska produkter kan vidareutvecklas samt ett omedelbart införande av 
en obligatorisk EU-logotyp som ett sätt att förbättra konsumenternas kunskap om och 
erkännande av ekologiska produkter.

5. Europaparlamentet inser att konsumenterna ställer allt större krav på livsmedels och 
livsmedelsprodukters kvalitet, inte bara när det gäller säkerhet, utan även när det gäller 
etiska frågor som miljömässig hållbarhet, djurskydd och teknik inom genetiskt 
modifierade organismer (GMO). Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa 
kriterier för kvalitetsinitiativ, som frivilliga märkningssystem för GMO-fria livsmedel, 
som kommer att ge konsumenterna en tydlig valmöjlighet.
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