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EL 

B8-0003/2016 

Ππόηαζη τηθίζμαηορ ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ζσεηικά με ηοςρ κινδύνοςρ πος 

αποππέοςν από ηη μεγάλη αύξηζη ηυν ειζαγυγών μη πιζηοποιημένος γάλακηορ μακπάρ 

διαπκείαρ ειρ βάπορ ηηρ ιηαλικήρ παπαγυγήρ γάλακηορ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 133 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε ην ζήκα θηλδύλνπ πνπ εμέπεκςε ν γεσξγηθόο νξγαληζκόο 

Coldiretti ζηηο 10 Ννεκβξίνπ ηνπ 2015, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν 3,5 εθαηνκκύξηα ιίηξα 

γάιαθηνο ρακειήο πνηόηεηαο θηάλνπλ θαζεκεξηλά ζηελ Ιηαιία γηα λα κεηαπνηεζνύλ, 

ρσξίο θακία έλδεημε ρώξαο θαηαγσγήο, ζε γαιαθηνηπξνθνκηθά ηηαιηθά πξντόληα, 

εμαπαηώληαο ηόζν ηνπο θαηαλαισηέο όζν θαη ηνπο ηηαινύο παξαγσγνύο θξέζθνπ 

γάιαθηνο, θαη όηη ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο ζπζθεπαζίεο γάιαθηνο καθξάο δηαξθείαο ζηα 

ηηαιηθά ζνππεξκάξθεη πεξηέρνπλ κε πηζηνπνηεκέλν γάια από ην εμσηεξηθό· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηόο ν «πόιεκνο γάιαθηνο» πξνθαιεί ηεξάζηηεο απώιεηεο 

νηθνλνκηθώλ πόξσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Ιηαιία, πνπ νθείινληαη ζηνλ αζέκηην 

αληαγσληζκό ηνπ εηζαγόκελνπ γάιαθηνο ρακεινύ θόζηνπο, ην νπνίν ηζνύηαη κε 10% 

ηεο ηηαιηθήο παξαγσγήο, θαη εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ νη ηηαινί παξαγσγνί θξέζθνπ 

γάιαθηνο παζρίδνπλ λα ζπληεξήζνπλ ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηνπο ιόγσ ηεο 

αλεπαξθνύο απνδεκίσζεο πνπ ιακβάλνπλ γηα θάζε ιίηξν γάιαθηνο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε πνπ νξγάλσζε ην Υπνπξγείν 

Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο επηζεκαίλεη όηη ην 89% ησλ θαηαλαισηώλ ζεσξνύλ όηη ε απνπζία 

ζήκαλζεο γηα ηελ θαηαγσγή ησλ γαιαθηνηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ είλαη 

παξαπιαλεηηθή· 

1. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα πινπνηήζεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πηζηνπνηεκέλεο 

πνηνηηθήο παξαγσγήο ηνπ ηηαιηθνύ γαιαθηνηπξνθνκηθνύ ηνκέα· 

2. θαιεί, επίζεο, ηελ Επηηξνπή λα εληείλεη ηνπο ειέγρνπο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε δηαθάλεηα 

ηεο αιπζίδαο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ γηα ηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο. 


