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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 

και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές πραγματοποιούν συνειρμική σύνδεση μεταξύ 

εμπορικού σήματος και επισήμανσης ή συσκευασίας ενός γεωργικού ή διατροφικού 

προϊόντος και ποιότητας, και προσδοκούν την ίδια ακριβώς ποιότητα και σύσταση για 

ένα προϊόν με την ίδια επισήμανση ή πανομοιότυπη εμφάνιση, είτε πωλείται στη χώρα 

τους είτε σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι γεωργοί της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγουν προϊόντα που πληρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα και οι 

καταναλωτές αναμένουν αυτή η ομοιομορφία στην ποιότητα να ισχύει και για άλλα 

προϊόντα της τροφικής αλυσίδας, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι αθέμιτες πρακτικές ως προς αυτό, 

ώστε να αποφεύγεται η παραπλάνηση των καταναλωτών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

μόνο μια ισχυρή συνέργεια σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να επιλύσει αυτό το διασυνοριακό 

ζήτημα· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε εγκεκριμένα εργαστήρια σε διάφορες χώρες της ΕΕ, μεταξύ 

των οποίων η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία 

και η Σλοβακία, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα συγκριτικές οργανοληπτικές δοκιμές 

και αναλύσεις σχετικά με τη σύσταση και την επισήμανση ορισμένων προϊόντων που 

διατίθενται στις αγορές των εν λόγω χωρών, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισής τους 

με τα ίδια προϊόντα από άλλες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας ευρωπαίος 

πολίτης δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας στην ενιαία 

αγορά και να του παρέχονται προϊόντα με το ίδιο εμπορικό σήμα, αλλά χαμηλότερης 

ποιότητας σε σύγκριση με τα προϊόντα που διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να συγκρίνουν από μόνα τους 

όλα τα προϊόντα διατροφής με εκείνα που διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια αυστηρή ευρωπαϊκή μεθοδολογία, αποδεκτή 

από όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, και ότι ένας κοινός 

φορέας ή ένα σύστημα κοινοποίησης ή ανταλλαγής δεδομένων της ΕΕ θα μπορούσε να 

παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και τα συστατικά 

ενός προϊόντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις της Επιτροπής 

και η πλήρης συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών –όπως οργανώσεις καταναλωτών, 

παρασκευαστές γεωργικών τροφίμων και εθνικές αρχές στο πλαίσιο του δικτύου 

συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών– είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για συγκριτικές δοκιμές προϊόντων διατροφής σε 

διαφορετικά κράτη μέλη, προκειμένου να γίνει σαφέστερο το μέγεθος του 

προβλήματος· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι καταναλωτές στην ΕΕ έχουν τα ίδια δικαιώματα και ότι 

οι αναλύσεις δείχνουν ότι ορισμένοι παραγωγοί και παρασκευαστές έχουν πουλήσει 

προϊόντα διαφορετικής ποιότητας με την ίδια εμπορική ονομασία και με 

παραπλανητικά πανομοιότυπη εμφάνιση, ενώ ορισμένα προϊόντα σε κάποιες χώρες 

έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα όσον αφορά το κύριο συστατικό ή περιέχουν 
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συστατικά χαμηλότερης ποιότητας που αντικαθιστούν άλλα υψηλότερης ποιότητας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα αυτό είναι πιο διαδεδομένο στα κράτη μέλη που 

προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις 

αναλύσεις εντοπίστηκαν περιπτώσεις όμοιων προϊόντων ή προϊόντων με 

παραπλανητικά πανομοιότυπη εμφάνιση, αλλά χαμηλότερης ποιότητας ή με 

διαφορετική γεύση, σύσταση ή άλλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

πωλούνται σε τιμές που ποικίλλουν σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και αν αυτό δεν συνιστά παραβίαση των αρχών της 

οικονομίας της ελεύθερης αγοράς ή των ισχυόντων κανόνων σχετικά με την 

επισήμανση ή άλλης νομοθεσίας για τα τρόφιμα, συνιστά ωστόσο κατάχρηση της 

εμπορικής επωνυμίας και αποτελεί εμπόδιο, ως εκ τούτου, για την τήρηση της αρχής 

περί ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν περιπτώσεις σημαντικών διαφορών σε προϊόντα, όπως 

οι βρεφικές τροφές, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τις αρχές και τα επιχειρήματα 

των παρασκευαστών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι προσαρμόζουν τα προϊόντα τους 

σύμφωνα με τις τοπικές προτιμήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα εργαστηριακά 

πορίσματα επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας ενδέχεται να 

περιέχουν λιγότερο υγιεινούς συνδυασμούς συστατικών και, ως εκ τούτου, να θέτουν 

εμπόδια στην τήρηση της αρχής περί ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι εκπρόσωποι παραγωγών και παρασκευαστών έχουν 

συμφωνήσει να τροποποιήσουν τις συνταγές τους σε ορισμένες χώρες, ούτως ώστε να 

προσφέρονται πανομοιότυπα προϊόντα σε ολόκληρη την ενιαία αγορά· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι απαράδεκτες πρακτικές εφαρμόζονται από γνωστές 

πολυεθνικές εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν 

τα περιθώρια κέρδους τους με βάση τις διαφορές που υφίστανται στην αγοραστική 

δύναμη διαφόρων κρατών μελών· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι τα προϊόντα με το ίδιο 

εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία προσαρμόζονται στις τοπικές προτιμήσεις και 

επιθυμίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορετική ποιότητα των προϊόντων εγείρει 

ανησυχίες για διαφορετική αντιμετώπιση ορισμένων κρατών μελών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναπτύξει σήματα προκειμένου να 

ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες προσδοκίες των καταναλωτών και να λάβει υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής που αναγνωρίζονται με τη χρήση ενδείξεων 

ποιότητας· 

1. επικροτεί τη χορήγηση 2 εκατ. EUR στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) για την 

κατάρτιση μιας αυστηρότερης ευρωπαϊκής μεθοδολογίας, αποδεκτής από διάφορους 

παράγοντες, τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για μια εναρμονισμένη προσέγγιση 

δοκιμών και τη χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή συγκριτικών 

δοκιμών προϊόντων διατροφής σε διαφορετικά κράτη μέλη· επισημαίνει ότι έχουν ήδη 

διεξαχθεί αναλύσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας· αναμένει ότι οι δοκιμές θα 

ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση εντός του 2018· καλεί τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συμμετάσχουν ενεργά στις εν λόγω δοκιμές και 

να ενσωματώσουν αυτή τη μεθοδολογία στις πρακτικές εργασίας τους· 
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2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η πώληση 

προϊόντων με διαφορετική σύσταση ή διαφορετικά χαρακτηριστικά, υπό την 

προϋπόθεση ότι τηρούν πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ και η εμπορία τους δεν 

πραγματοποιείται με τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει σε παραπλάνηση των 

καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές έχουν συγκεκριμένη αντίληψη για τα 

βασικά χαρακτηριστικά επώνυμων προϊόντων και ότι πρέπει να επισημαίνονται οι 

διαφορές σε σχέση με συγκεκριμένες εύλογες προσδοκίες των καταναλωτών από ένα 

προϊόν, ιδίως όταν το προϊόν αποκλίνει σημαντικά από αυτές τις προσδοκίες· τονίζει ότι 

θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα το συντομότερο δυνατό, ώστε να απαγορευτούν οι 

πρακτικές που δεν δικαιολογούνται απολύτως από την ανάγκη για προμήθεια τοπικών 

συστατικών, από γευστικές προτιμήσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες ή από 

προσπάθειες βελτίωσης της δημόσιας υγείας μέσω της ανασύστασης θρεπτικών ουσιών, 

και ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καθίστανται σαφή στον καταναλωτή· 

3. έχοντας υπόψη τη χορήγηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για αναλύσεις, καλεί την 

Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των 

αναλύσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, προκειμένου οι καταναλωτές να 

πληροφορούνται δεόντως σχετικά με την ποιότητα των εν λόγω προϊόντων και να 

μπορούν να προβαίνουν στις αντίστοιχες επιλογές· 

4. εκφράζει ικανοποίηση για το δημόσιο ενδιαφέρον σχετικά με το θέμα στις χώρες όπου 

διεξήχθησαν αναλύσεις και επισημαίνει ότι διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών 

στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις τόσο για την Ένωση όσο και για τους διάφορους εμπλεκόμενους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των παρασκευαστών· 

5. επισημαίνει οι παραγωγοί και οι παρασκευαστές έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά, η 

οποία όμως είναι επίσης πολύ ανταγωνιστική και υπάρχουν εμπορικά σήματα που είναι 

πασίγνωστα ή αντιμετωπίζονται θετικά σε ολόκληρη την Ένωση· 

6. επισημαίνει ότι οι τοπικοί παραγωγοί και παρασκευαστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην κοινή αγορά, γεγονός που οφείλεται, μεταξύ 

άλλων, στην έλλειψη επαρκών πόρων ή πρόσβασης στην αγορά και στον σοβαρό 

ανταγωνισμό στην αγορά· 

7. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τις 

διατάξεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι 

ενημερωμένοι για τα προϊόντα διατροφής και δεν παραπλανώνται από αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές όταν λαμβάνουν μια 

απόφαση αγοράς, καθώς και ως απάντηση στις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και 

του τομέα όσον αφορά διαφορετικά προϊόντα που έχουν παραπλανητικά πανομοιότυπη 

εμφάνιση αλλά διαφορετικά πρότυπα ποιότητας και/ή συστατικά και τα οποία 

πωλούνται με το ίδιο εμπορικό σήμα σε διαφορετικά κράτη μέλη, υπό το φως των 

καταστροφικών επιπτώσεων που έχει η εν λόγω πρακτική στη λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς·  

8. θεωρεί ότι, παράλληλα, οι αρχές των κρατών μελών και οι οργανώσεις προστασίας των 

καταναλωτών θα πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τα υφιστάμενα ένδικα μέσα, όπως 

αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με 

την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας περί τροφίμων και περί προστασίας των 
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καταναλωτών σε ζητήματα προϊόντων δύο ποιοτήτων (2017/C 327/011), προκειμένου 

να αποφεύγεται η διατάραξη της ενιαίας αγοράς·  

9. πιστεύει επίσης ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην πρακτική «ίδιο εμπορικό σήμα, ίδιο 

προϊόν, διαφορετικό περιεχόμενο και αναλογίες», μέσω τροποποίησης του άρθρου 6 

και του καταλόγου των πρακτικών στο παράρτημα I της οδηγίας 2005/29/EK2, της 11ης 

Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 

καταναλωτές· υποστηρίζει σθεναρά ότι πρέπει να θεσπιστούν τέτοιες νομοθετικές 

αλλαγές ώστε να διασφαλίζεται ότι προϊόντα με το ίδιο εμπορικό σήμα αλλά 

διαφορετικής ποιότητας, ή με διαφορετικά συστατικά, θα διατίθενται στο εμπόριο με 

διαφορετικές επισημάνσεις και ότι στους οικονομικούς παράγοντες που εφαρμόζουν 

κατ’ εξακολούθηση αθέμιτες πρακτικές θα επιβάλλονται σοβαρές κυρώσεις και 

ενδεχομένως απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας σε ορισμένες αγορές· 

10. καλεί τα κράτη μέλη και τις οικείες αρχές και τα εργαστήριά τους να διεξάγουν και να 

ερμηνεύουν αναλύσεις που συγκρίνουν τη σύσταση των τροφίμων -ιδίως σε προϊόντα 

διεθνών εμπορικών σημάτων και σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας- σύμφωνα με κοινά 

συμφωνημένα πρότυπα, όπως εκείνα που ανέπτυξε το ΚΚΕρ εντός του πλαισίου της 

ανωτέρω παραγράφου, προκειμένου να δοθεί στους παραγωγούς και τους 

παρασκευαστές η δυνατότητα να σχολιάζουν τα ευρήματα πριν από τη δημοσίευσή 

τους και να κοινοποιούν τα αποτελέσματα με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, 

καθιστώντας τις πλήρεις εκθέσεις προσβάσιμες στο κοινό· 

11. είναι της γνώμης ότι οι παρασκευαστές θα πρέπει να λειτουργήσουν προορατικά, 

λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά τη 

σύσταση των προϊόντων τους και απόλυτου σεβασμού απέναντι στους καταναλωτές, 

και να μην περιμένουν τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας· υποστηρίζει την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προϊόντων δύο 

ποιοτήτων, μέσω ενός ευρωπαϊκού συστήματος προειδοποίησης· θεωρεί ότι, μέχρι να 

αλλάξει η πρακτική, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα προκειμένου να υπάρχει 

ένδειξη η οποία θα αναφέρει ότι έχει χρησιμοποιηθεί τοπική συνταγή για την 

παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων, με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται σεβαστό το 

δικαίωμα στην τεκμηριωμένη επιλογή των καταναλωτών και να προβάλλονται οι 

πρωτοβουλίες των παρασκευαστών όσον αφορά τη χρησιμοποίηση παραδοσιακών 

τοπικών πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την έννοια του 

«προϊόντος αναφοράς» με το οποίο μπορούν να συγκρίνονται τοπικές ή 

προσαρμοσμένες σε περιφερειακό επίπεδο συνταγές και οι διαφορές να καθίστανται 

σαφείς για τον καταναλωτή, και να καταρτιστεί μια δημόσια βάση δεδομένων για την 

ενημέρωση των καταναλωτών, όπου θα αναφέρονται τα ειδικά κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται από τους παρασκευαστές και τους παραγωγούς για προϊόντα με 

«διαφορετικές συνταγές» σε ένα δεδομένο κράτος μέλος, σε συνδυασμό με τους λόγους 

για τη χρησιμοποίηση των εν λόγω στρατηγικών· στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμάζει την 

πρωτοβουλία των παραγωγών και των παρασκευαστών που έχουν ανακοινώσει ότι θα 

τροποποιήσουν τις συνταγές τους· 

12. στηρίζει τις πρωτοβουλίες παραγωγών και παρασκευαστών σχετικά με συγκεκριμένη 

επισήμανση των προϊόντων και υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει ήδη 

                                                 
1 ΕΕ C 327 της 29.9.2017, σ. 1. 
2 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22. 
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τη θέσπιση σημάτων ποιότητας, όπως η «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» 

(ΠΟΠ) και η «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» (ΠΓΕ) για προϊόντα που έχουν 

συγκεκριμένη σχέση με μια συγκεκριμένη περιοχή, το «εγγυημένο παραδοσιακό 

ιδιότυπο προϊόν» (ΕΠΙΠ) για προϊόντα που προκύπτουν από παραδοσιακή διαδικασία 

παραγωγής ή προϊόντα ορεινής παραγωγής ή προϊόντα από τις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα συστήματα αυτά σέβονται τόσο το δικαίωμα των 

καταναλωτών να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές όσο και την εύρυθμη 

λειτουργία της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι ένα μέσο για την καταπολέμηση της 

κατάχρησης που συνδέεται με τη δημιουργία εμπορικού σήματος είναι η προώθηση 

βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού στη βιομηχανία τροφίμων και η δημιουργία τοπικών 

εμπορικών σημάτων ποιότητας·  αναγνωρίζει ότι υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος για 

τους γεωργούς και το σύστημα επεξεργασίας τροφίμων όταν τίθενται υπό αμφισβήτηση 

τα γεωργικά είδη διατροφής και η ποιότητά τους· καλεί τα κράτη μέλη, και ιδίως τις 

εθνικές αρχές καταναλωτών και τροφίμων, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το 

κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και να επιβάλουν την 

εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την επισήμανση των 

τροφίμων σε εθνικό επίπεδο· 

13. καλεί τους παρασκευαστές να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμπερίληψης λογότυπου στη 

συσκευασία, το οποίο θα δείχνει ότι το περιεχόμενο και η ποιότητα του προϊόντος με το 

ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία δεν έχουν καμία διαφορά από το ένα 

κράτος μέλος στο άλλο· 

14. ζητεί την επείγουσα ανάπτυξη ικανοτήτων και μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ σε μια 

εξειδικευμένη μονάδα παρακολούθησης και εποπτείας σε υφιστάμενο οργανισμό της 

ΕΕ (ΚΚΕρ, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ή άλλο), 

διατηρώντας τη γραφειοκρατία στο ελάχιστο, για την παρακολούθηση της συνοχής 

όσον αφορά τη σύνθεση και τις αναλογίες των συστατικών σε τρόφιμα με 

πανομοιότυπο εμπορικό σήμα και συσκευασία και για την αξιολόγηση συγκριτικών 

εργαστηριακών αναλύσεων ώστε να εντοπίζονται αυτές οι αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές στην εμπορία των προϊόντων διατροφής· 

15. ζητεί καλύτερη συνεργασία των εθνικών αρχών στο πλαίσιο υφιστάμενων νομικών 

διατάξεων, όπως το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, εάν 

απαιτείται και με την υποστήριξη υφιστάμενων ευρωπαϊκών οργανισμών, και 

ειδικότερα της EFSA, του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους καταναλωτές, την υγεία, 

τη γεωργία και τα τρόφιμα (CHAFEA) και του ΚΚΕρ· 

16. υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών για την ευαισθητοποίηση του 

κοινού σχετικά με τις αθέμιτες πρακτικές παρασκευαστών και παραγωγών και ζητεί 

μεγαλύτερη στήριξη των δραστηριοτήτων των πολιτών και των θεσμικών και των 

ιδιωτών καταγγελτών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των δικαιωμάτων 

των καταναλωτών· 

17. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η απουσία δράσεων ή η καθυστέρηση 

αυτών από την πλευρά της ΕΕ κινδυνεύει να αποξενώσει τους πολίτες από την ΕΕ, 

καθώς δεν λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα βραχυπρόθεσμα για να αντιμετωπιστεί 

αυτό το θέμα. 
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