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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványukba foglalják bele az alábbi 
javaslatokat:

1. üdvözli, hogy „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégia célkitűzése egy 
fenntartható, egészséges és reziliens élelmiszerrendszer kialakítása, amely az európai 
fogyasztók javát szolgálja;

2. úgy véli, hogy az egészséges és fenntartható élelmiszer-fogyasztás előmozdításához 
meg kell változtatni a táplálkozási szokásokat, a termelési rendszereket és a belső 
kereskedelmet;

3. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a regionális élelmiszerrendszereknek és a rövid 
ellátási láncoknak nyújtott támogatását, amelyek friss, fenntartható és jobb minőségű 
termékek forrását jelentik a fogyasztók számára; szükségesnek tartja az európai 
közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok kiigazítását a helyi és minőségi ellátás 
elősegítése érdekében;

4. felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az alternatív üzleti modelleket, például a 
fogyasztóbarát szövetkezeti rendszereket;

5. támogatja az élelmiszer-ágazat és a kiskereskedelem vállalkozásaira vonatkozó 
irányítási keret és magatartási kódex létrehozását annak érdekében, hogy ezek a 
vállalkozások felelős magatartást tanúsítsanak és tiszteletben tartsák a fenntarthatóságot 
és az egészséget;

6. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy tápanyagprofilok létrehozása, 
valamint az élelmiszerek tápértékének kötelező és harmonizált, a csomagolás elején 
elhelyezett címkézése révén előmozdítsa az egészségesebb étrendet;

7. úgy véli továbbá, hogy jobban kell tájékoztatni a fogyasztókat az élelmiszerek eredetére 
vonatkozó kötelező címkézés révén, amelyet ki kell terjeszteni az állatjólétre, a 
fenntarthatóságra és a növényvédőszer-maradványok szintjére is;

8. a fogyasztók védelme érdekében felszólít az Európai Unió Bírósága által a C-528/16. 
sz. Confédération paysanne ügyben 2018. július 25-én hozott ítélet teljes körű 
végrehajtására, amely szerint a génszerkesztéssel módosított élelmiszernövényekre is 
vonatkoznak a GMO-kra vonatkozó jogszabályok követelményei, beleértve a 
kockázatértékelést, a nyomon követhetőséget és a címkézést;

9. felhívja a Bizottságot, hogy az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében tisztázza a 
fogyaszthatósági határidőkre vonatkozó jelenlegi jogszabályokat;

10. támogatja a Bizottságot az élelmiszercsalás elleni küzdelemben, amely megtéveszti a 
fogyasztókat és torzítja a versenyt a belső piacon, és alapvető fontosságúnak tartja a 
csalókkal szembeni szankciók visszatartó erejűvé tételét és az ellenőrzések megfelelő 
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eszközökkel történő megerősítését;

11. szorgalmazza a 2005/29/EK irányelv1 jobb végrehajtását annak érdekében, hogy 
hatékonyabban fel lehessen lépni az élelmiszerekkel kapcsolatosan tett, a környezetbarát 
jellegre vonatkozó félrevezető állításokkal szemben.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 
84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, HL L 149., 2005.6.11., 22. o.


