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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· 
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 στην ενιαία αγορά για 
τα τρόφιμα· επισημαίνει ότι η αυτορρύθμιση, η βελτίωση της νομοθεσίας και η
αποτελεσματική άσκηση του ελέγχου, και όχι η περισσότερη νομοθεσία, είναι η 
προτιμώμενη κατεύθυνση·

4. 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·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αναθεώρηση 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 
ακατάλληλες για την πρόληψη της απάτης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ισχυρότερες και πιο αποτρεπτικές κυρώσεις·

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι περιπτώσεις απάτης σπάνια οδηγούν σε 
νομικές ενέργειες· τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των 
ενεχομένων δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων τροφίμων· τονίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης των δεξιοτήτων καταπολέμησης της απάτης, οι οποίες πρέπει να 
προλαμβάνουν μάλλον παρά να αποτελούν απάντηση στις απάτες.
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