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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak fontos tudniuk a vásárolt élelmiszer származását; 
üdvözli ezért, hogy a Bizottság a közeljövőben végrehajtási aktusokat hoz minden 
élelmiszer-összetevő önkéntes eredetmegjelölésének alkalmazására vonatkozóan; felhívja 
az élelmiszer-ipari vállalkozókat a kezdeményezés megragadására hatékony 
nyomonkövethetőségi rendszerek kialakítása, valamint átláthatóság biztosítása révén a 
termékeikkel kapcsolatos pontos tájékoztatásnak köszönhetően;

2. üdvözli, hogy a Bizottság a közeljövőben végrehajtási aktusokat hoz minden hústermék 
eredetmegjelölésére, valamint az élelmiszer-összetevőként használt hústermék 
eredetmegjelölésének hatásvizsgálatára vonatkozóan; hangsúlyozza a világos és 
összehangolt szabályok fontosságát, és kéri a tagállamokat, hogy e szabályokat az EU-ban 
mindenütt gyorsan és következetesen hajtsák végre; aggodalmát fejezi ki ugyanakkor 
amiatt, hogy e területen bármely további jogszabályozás károsíthatja a versenyt, szűkítheti 
a piachoz való hozzáférést és megnövekedett költségekhez vezethet a kisvállalkozások, 
valamint a fogyasztók számára;

3. hangsúlyozza, hogy vissza kell nyerni a fogyasztóknak az egységes élelmiszerpiacba 
vetett bizalmát; rámutat, hogy az előrehaladás záloga az önszabályozás, a jobb és átlátható 
jogszabályozás és annak hatékony végrehajtása, nem pedig a jogszabályok számának 
további gyarapítása; 

4. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák az együttműködést az egyes tagállamok egészségügyi 
hatóságai között, mivel a megfelelő információcsere hiánya gyakran az a tisztességtelen 
szereplők számára egyengeti az utat ellátási láncban;

5. úgy véli, hogy az élelmiszerjog általános elveiről szóló jogszabályban1 a csalárd 
gyakorlatokra vonatkozó hivatkozások nem megfelelőek, ráadásul meg sem említik azokat 
a csalásokat, amelyek nem jelentenek élelmiszer-biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot; kéri a Bizottságot, hogy készítse el a csalás fogalommeghatározását, amely 
magában foglalja a pénzügyi haszonszerzést, valamint a csalárd gyakorlatra irányuló 
szándékot is;

6. kéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak elégséges forrásokat a jól felszerelt és képzett 
személyzet által végzett, be nem jelentett és független ellenőrzések számára; 
hangsúlyozza, hogy az ellenőrzéseket és a vizsgálatokat úgy kell elvégezni, hogy ne 
jelentsenek indokolatlan igazgatási terheket a kkv-k számára;

7. üdvözli, hogy a Bizottság hivatalos ellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálata a csalástól 
elriasztó gazdasági intézkedéseket ír elő; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
élelmiszerágazatban jelenleg alkalmazott bírságok nem megfelelőek a csalás 

                                               
1 HL L 31., 2002.2.1., 1.o.
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megelőzésére; sürgeti ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be 
szigorúbb, arányosabb és nagyobb visszatartó erejű szankciókat;

8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az elkövetett csalások ritkán vonnak maguk után jogi 
eljárást; hangsúlyozza, hogy prioritást kell adni a csalásellenes vizsgálatoknak és javítani 
kell az együttműködést az illetékes állami hatóságok (többek között az Élelmiszerügyi és 
Állategészségügyi Hivatal, az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), a vámügyi és 
bűnüldözési hatóságok), valamint az élelmiszer-ipari vállalkozók között, különösen a 
határokon átnyúló csalások esetében; hangsúlyozza, hogy növelni kell a csalások 
leleplezésében való jártasságot, többek között a számítógépek használata és az adatgyűjtés 
terén, és megfelelő forrásokat kell az élelmiszerügyi és állategészségügyi hatóságok 
rendelkezésére bocsátani; felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra szakosított 
bűnüldöző egységek felállítását, és ne legyenek reaktívak, hanem inkább proaktívak, 
átfogó ellenőrzést és hatékony intézkedéseket biztosítva az élelmiszercsalással szemben. 
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