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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 fontos a fogyasztóknak tudniuk a vásárolt élelmiszer származását; 
üdvözli ezért a Bizottság közelgő, minden élelmiszer-összetevő önkéntes 
eredetmegjelölésének alkalmazására vonatkozó végrehajtási aktusait; felhívja az 
élelmiszer-ipari vállalkozókat, hogy tegyenek lépéseket ennek érdekében azáltal, hogy 
hatékony nyomonkövethetőségi rendszereket alakítanak ki, valamint átláthatóságot 
biztosítanak a termékeikkel kapcsolatos pontos tájékoztatás által;

2. üdvözli a Bizottság közelgő, minden hústermék eredetmegjelölésére vonatkozó 
végrehajtási aktusát, valamint az élelmiszer-összetevőként használt hústermék 
eredetmegjelölésének hatásvizsgálatát; mindazonáltal aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
e területre vonatkozó további jogszabályok megnövekedett költségekhez vezetnének a kis-
és középvállalkozások, valamint a fogyasztók számára;

3. hangsúlyozza, hogy fontos visszanyerni a fogyasztók egységes élelmiszerpiacba vetett 
bizalmát; rámutat arra, hogy az előrehaladást az önszabályozás, megfelelőbb jogszabályok 
és hatékony ellenőrzési tevékenységek biztosítják, nem pedig több jogszabály létrehozása; 

4. úgy véli, hogy az élelmiszerjog általános elveiről szóló jogszabályban1 a csalárd 
gyakorlatokra vonatkozó utalások nem megfelelőek, valamint ezek nem említik azokat a 
csalásokat, amelyek nem jelentenek élelmiszer-biztonsági vagy közegészségügyi 
kockázatot; kéri a Bizottságot, hogy készítse el a csalás fogalommeghatározását, mely 
magában foglalja a pénzügyi haszonszerzést, valamint a csalárd gyakorlatra irányuló 
szándékot;

5. üdvözli, hogy a Bizottság hivatalos ellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálata gazdasági 
intézkedéseket irányoz elő a csalás megfékezésére; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy 
jelenleg az élelmiszeriparban alkalmazott bírságok nem megfelelőek a csalás 
megelőzésére; ezért sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be szigorúbb 
és még inkább visszatartó erejű szankciókat;

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az egyes csalásokat ritkán követik jogi eljárások; 
hangsúlyozza, hogy fontos javítani az illetékes állami hatóságok és az élelmiszer-ipari 
vállalkozók közötti együttműködést; hangsúlyozza, hogy fontos a csalás elleni készségek 
fejlesztése, valamint a reaktív hozzáállás helyett a proaktív megközelítés.
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