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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να γνωρίζουν τον τόπο προέλευσης των 
τροφίμων που αγοράζουν· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις επικείμενες εκτελεστικές πράξεις 
της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της προαιρετικής επισήμανσης της προέλευσης 
για όλα τα συστατικά των τροφίμων· καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να αναλάβουν 
πρωτοβουλία στο θέμα αυτό, προβλέποντας αποτελεσματικά συστήματα ιχνηλασιμότητας 
και εξασφαλίζοντας διαφάνεια με την αναγραφή επακριβών πληροφοριών στα προϊόντα 
τους·

2. χαιρετίζει την επικείμενη εκτελεστική πράξη της Επιτροπής για την επισήμανση της 
προέλευσης όλων των κρεάτων και την εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με την 
αναγραφή της προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό τροφίμων· 
τονίζει τη σημασία σαφών, εναρμονισμένων κανόνων και καλεί τα κράτη μέλη να 
επιβάλουν την εφαρμογή τους χωρίς αναβολή, κατά τρόπο συνεπή στο σύνολο της ΕΕ· 
εκφράζει ωστόσο την ανησυχία, ότι περισσότερη νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα μπορεί 
να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές·

3. τονίζει την ανάγκη να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια ενιαία αγορά 
για τα τρόφιμα· επισημαίνει ότι η προτιμώμενη κατεύθυνση είναι η αυτορρύθμιση, η 
καλύτερη και διαφανής νομοθεσία και η αποτελεσματική εφαρμογή της, και όχι η 
περισσότερη νομοθεσία· 

4. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το συντονισμό μεταξύ υγειονομικών αρχών στα
μεμονωμένα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η έλλειψη αποτελεσματικής ανταλλαγής 
πληροφοριών συχνά προετοιμάζει το έδαφος για ανέντιμους παράγοντες στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

5. θεωρεί ότι η αναφορά σε δόλιες πρακτικές στη Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα1 είναι 
ανεπαρκής και ότι δεν συμπεριλαμβάνει τις απάτες που δεν θέτουν θέμα ασφάλειας των 
τροφίμων ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία· καλεί την Επιτροπή να παράσχει ορισμό της 
απάτης, που να περιλαμβάνει το οικονομικό όφελος και την πρόθεση δολίων πρακτικών·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόβλεψη επαρκών πόρων για τη διεξαγωγή 
αιφνιδιαστικών και ανεξάρτητων ελέγχων που θα εκτελούνται από καλά εξοπλισμένο και 
εκπαιδευμένο προσωπικό· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αποτελεσματικοί έλεγχοι και 
επιθεωρήσεις πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργούν περιττές 
διοικητικές επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επισκόπηση της Επιτροπής σχετικά με 
τους επίσημους ελέγχους προβλέπει οικονομικά αντικίνητρα για τις απάτες· τονίζει, 
ωστόσο, ότι οι κυρώσεις που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα των τροφίμων είναι 

                                               
1 ΕΕ L 31, της 1.2.2002, σ. 1.
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ακατάλληλες για την πρόληψη της απάτης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ισχυρότερες, αναλογικές και πιο αποτρεπτικές κυρώσεις·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι περιπτώσεις απάτης σπάνια οδηγούν σε 
νομικές ενέργειες· τονίζει πως χρειάζεται να δοθεί περισσότερη προτεραιότητα στις εν 
λόγω έρευνες και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των ενεχόμενων δημόσιων 
αρχών (π.χ. του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), των τελωνειακών αρχών, των αρχών 
επιβολής του νόμου) και των επιχειρήσεων τροφίμων, ιδίως σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής απάτης· τονίζει πως χρειάζεται να αυξηθούν οι δεξιότητες καταπολέμησης 
της απάτης, όπως ικανότητα στη χρήση των εργαλείων ΤΟ και συλλογή δεδομένων, και 
να διατεθούν επαρκείς πόροι στις αρμόδιες για τα τρόφιμα και κτηνιατρικές αρχές· καλεί 
τα κράτη μέλη εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικευμένων μονάδων πάταξης του 
εγκλήματος, και να προλαμβάνουν μάλλον παρά να καλούνται να αντιμετωπίσουν 
τετελεσμένα γεγονότα, εξασφαλίζοντας την πρόβλεψη σφαιρικής παρακολούθησης και 
αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων.



AD\1008582EL.doc 5/5 PE516.893v02-00

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 5.11.2013

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

30
2
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara 
Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de 
Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne 
Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, 
Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Emma 
McClarkin, Claudio Morganti, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, 
Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine 
Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance 
Le Grip, Roberta Metsola, Pier Antonio Panzeri, Κωνσταντίνος 
Πουπάκης, Marek Siwiec, Kerstin Westphal


