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Τροπολογία 1
Alojz Peterle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα 
ποιότητας των τροφίμων πρέπει να 
προσφέρουν εγγύηση στους καταναλωτές 
σχετικά με την αυθεντικότητα των 
εντόπιων συστατικών και τις τεχνικές 
παραγωγής· πιστεύει, για το λόγο αυτό, ότι 
τα συστήματα αυτά πρέπει να 
εφαρμοστούν  με ενισχυμένους ελέγχους 
και συστήματα ανιχνευσιμότητας·

1. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα 
ποιότητας των τροφίμων πρέπει να 
παρέχουν ενημέρωση και να προσφέρουν 
εγγύηση στους καταναλωτές σχετικά με 
την αυθεντικότητα των εντόπιων 
συστατικών και τις τεχνικές παραγωγής· 
πιστεύει, για το λόγο αυτό, ότι τα 
συστήματα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν  
με ενισχυμένους ελέγχους και συστήματα 
ιχνηλασιμότητας·

Or. sl

Τροπολογία 2
Elisabetta Gardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η σήμανση των βασικών 
συστατικών των ειδών διατροφής με 
αναφορά στον τόπο προέλευσης είναι 
επιθυμητή στην περίπτωση που τα 
βασικά συστατικά δεν προέρχονται  από 
περιοχή "Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης" ή δεν είναι 
"Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης". Ως βασικά συστατικά 
θεωρούνται τα συστατικά που συνιστούν 
άνω του 50% του προϊόντος· τονίζει, 
περαιτέρω ότι αυτά τα σχήματα 
σήμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
εθελοντική βάση·

2. εκτιμά ότι θα πρέπει απαραιτήτως να  
εμφαίνεται ο τόπος προέλευσης των 
γεωργικών προϊόντων διατροφής 
προκειμένου να παρέχονται στον 
καταναλωτή οι απαραίτητες πληροφορίες 
για μια συνειδητή επιλογή·

Or. it
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Τροπολογία 3
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η σήμανση των βασικών 
συστατικών των ειδών διατροφής με 
αναφορά στον τόπο προέλευσης είναι 
επιθυμητή στην περίπτωση που τα 
βασικά συστατικά δεν προέρχονται  από 
περιοχή "Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης" ή δεν είναι 
"Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης". Ως βασικά συστατικά 
θεωρούνται τα συστατικά που συνιστούν 
άνω του 50% του προϊόντος· τονίζει, 
περαιτέρω ότι αυτά τα σχήματα 
σήμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
εθελοντική βάση·

2. τονίζει ότι η αναγραφή της χώρας 
προέλευσης των τροφίμων θα πρέπει να 
προβλέπεται για τρόφιμα που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό 
και, για τα τρόφιμα που αποτελούνται 
από περισσότερα συστατικά, θα πρέπει 
να προβλέπεται για το κύριο συστατικό 
και για το/α χαρακτηριστικό/ά 
συστατικό/ά· για το κρέας και τα τρόφιμα 
που περιέχουν προϊόντα με βάση το 
κρέας, η ονομασία της χώρας προέλευσης 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους τόπους 
γέννησης, εκτροφής και σφαγής·

Or. en

Τροπολογία 4
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη προώθησης των 
βιολογικών προϊόντων και καλλιεργειών 
για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
τροφίμων και για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση 
των ζώων· ζητεί την απλούστευση του 
συστήματος πιστοποίησης, ώστε να 
αναπτυχθεί περισσότερο η αγορά 
βιολογικών προϊόντων, και την εισαγωγή, 
χωρίς άλλη καθυστέρηση, ενός 
υποχρεωτικού κοινοτικού λογότυπου με 
στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών 
και την αναγνώριση των βιολογικών 

4. τονίζει την ανάγκη προώθησης και 
υποστήριξης των βιολογικών προϊόντων 
και καλλιεργειών για την παραγωγή 
υψηλής ποιότητας τροφίμων και για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
καλή μεταχείριση των ζώων, ανάπτυξης 
της αγοράς βιολογικών προϊόντων, και 
καθιέρωσης, χωρίς άλλη καθυστέρηση, 
ενός υποχρεωτικού κοινοτικού λογότυπου 
με στόχο την ενημέρωση των 
καταναλωτών και την αναγνώριση των 
βιολογικών προϊόντων, με παράλληλη 
χρησιμοποίηση των εθνικών σημάτων 
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προϊόντων· και των σημάτων των γεωργικών 
ενώσεων·

Or. en

Τροπολογία 5
Renate Sommer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη προώθησης των 
βιολογικών προϊόντων και καλλιεργειών 
για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
τροφίμων και για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση 
των ζώων· ζητεί την απλούστευση του 
συστήματος πιστοποίησης, ώστε να 
αναπτυχθεί περισσότερο η αγορά 
βιολογικών προϊόντων,  και την εισαγωγή, 
χωρίς άλλη καθυστέρηση, ενός 
υποχρεωτικού κοινοτικού λογότυπου με 
στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών 
και την αναγνώριση των βιολογικών 
προϊόντων·

4. τονίζει την ανάγκη προώθησης των 
βιολογικών προϊόντων και καλλιεργειών 
για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
τροφίμων και για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση 
των ζώων· ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη
της αγοράς βιολογικών προϊόντων, και την 
εισαγωγή, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ενός 
υποχρεωτικού κοινοτικού λογότυπου με 
στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών 
και την αναγνώριση των βιολογικών 
προϊόντων·

Or. de

Τροπολογία 6
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές έχουν 
ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σχετικά με 
την ποιότητα των τροφίμων και των ειδών 
διατροφής, όχι μόνο από άποψη ασφάλειας 
αλλά και από δεοντολογική άποψη, για 
θέματα όπως η βιωσιμότητα του 

5. αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές έχουν 
ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σχετικά με 
την ποιότητα των τροφίμων και των ειδών 
διατροφής, όχι μόνο από άποψη ασφάλειας 
αλλά και από δεοντολογική άποψη, για 
θέματα όπως η βιωσιμότητα του 
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περιβάλλοντος, η καλή μεταχείριση των 
ζώων και οι τεχνολογία των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών· καλεί την 
Επιτροπή να εισαγάγει κριτήρια για την 
προώθηση πρωτοβουλιών υπέρ της 
ποιότητας, όπως την εθελοντική σήμανση 
μη-ΓΤΟ, που θα προσφέρουν στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής.

περιβάλλοντος, η καλή μεταχείριση των 
ζώων και οι τεχνολογία των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει την 
υποχρεωτική σήμανση για προϊόντα που 
παράγονται από ζώα τα οποία τρέφονται 
με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές 
και να εισαγάγει κριτήρια για την 
προώθηση πρωτοβουλιών υπέρ της 
ποιότητας, όπως την εθελοντική σήμανση 
μη-ΓΤΟ, που θα προσφέρουν στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 7
Renate Sommer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές έχουν 
ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σχετικά με 
την ποιότητα των τροφίμων και των ειδών 
διατροφής, όχι μόνο από άποψη ασφάλειας 
αλλά και από δεοντολογική άποψη, για 
θέματα όπως η βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος, η καλή μεταχείριση των 
ζώων και οι τεχνολογία των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών· καλεί την 
Επιτροπή να εισάγει κριτήρια για την 
προώθηση πρωτοβουλιών υπέρ της 
ποιότητας ,όπως την εθελοντική σήμανση 
μη-ΓΤΟ, που θα προσφέρουν στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής.

5. αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές έχουν 
ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σχετικά με 
την ποιότητα των τροφίμων και των ειδών 
διατροφής, όχι μόνο από άποψη ασφάλειας 
αλλά και από δεοντολογική άποψη, για 
θέματα όπως η βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος, η καλή μεταχείριση των 
ζώων και οι τεχνολογία των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών·

Or. de

Τροπολογία 8
Satu Hassi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)



AM\764080EL.doc 7/7 PE418.336v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει πόσο σημαντικές είναι 
πρωτοβουλίες όπως το κίνημα Slow Food 
για μια ενσυνείδητη και υγιεινή διατροφή·

Or. en

Τροπολογία 9
Alojz Peterle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί υποστήριξη για την ανάπτυξη 
και την προώθηση εμπορικών σημάτων 
για τα τρόφιμα ελεγχόμενης παραγωγής·

Or. sl

Τροπολογία 10
Alojz Peterle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
πρόληψη της αδιαφανούς προσθήκης 
συστατικών σε τρόφιμα της ΕΕ, όταν δεν 
υπάρχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους, ή τον έλεγχο, της παραγωγής 
τους·

Or. sl


	764080el.doc

