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Módosítás 1
Alojz Peterle

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-
minőségi rendszereknek garantálniuk 
kellene a fogyasztók számára a helyi 
összetevők és termelési módszerek 
megbízhatóságát; úgy véli ezért, hogy az 
ilyen rendszereket fokozottabb 
ellenőrzések és nyomon követési 
rendszerek alkalmazása mellett kell 
bevezetni;

1. hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-
minőségi rendszereknek tájékoztatást 
kellene nyújtaniuk és garantálniuk kellene 
a fogyasztók számára a helyi összetevők és 
termelési módszerek megbízhatóságát; úgy 
véli ezért, hogy az ilyen rendszereket 
fokozottabb ellenőrzések és nyomon 
követési rendszerek alkalmazása mellett 
kell bevezetni;

Or. sl

Módosítás 2
Elisabetta Gardini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy szükséges a címkén 
feltüntetni az élelmiszertermékek fő 
összetevőjét, illetve fő összetevőit a 
származási hellyel együtt, amennyiben a 
fő összetevő nem „oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel” (OFJ) vagy „oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel” (OEM) 
rendelkező területről származik; fő 
összetevőnek az élelmiszertermék több 
mint 50%-át alkotó összetevő minősül; 
hangsúlyozza továbbá, hogy e címkézési 
rendszerek használatának önkéntesnek 
kellene lennie;

2. úgy véli, hogy kötelezővé kellene tenni 
az élelmiszertermékeken az előállítás 
helyére vonatkozó megjelölést annak 
érdekében, hogy a fogyasztók megfelelő 
tájékoztatást kapjanak és tájékozottan 
választhassanak;

Or. it
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Módosítás 3
Satu Hassi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy szükséges a címkén 
feltüntetni az élelmiszertermékek fő 
összetevőjét, illetve fő összetevőit a
származási hellyel együtt, amennyiben a 
fő összetevő nem „oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel” (OFJ) vagy „oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel” (OEM) 
rendelkező területről származik; fő 
összetevőnek az élelmiszertermék több 
mint 50%-át alkotó összetevő minősül; 
hangsúlyozza továbbá, hogy e címkézési 
rendszerek használatának önkéntesnek 
kellene lennie;

2. hangsúlyozza, hogy az élelmiszer 
származási országának a megjelölését 
olyan élelmiszerek esetében kellene 
biztosítani, amelyek egyetlen összetevőből 
állnak, a több összetevőből álló 
élelmiszerek esetében pedig a fő összetevőt 
és a jellegzetes összetevő(ke)t kellene 
jelölni; a hús és hústartalmú élelmiszerek 
esetében a származási ország 
megjelölésnek figyelembe kell vennie a 
születési, a tenyésztési és a levágási helyet;

Or. en

Módosítás 4
Satu Hassi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a biotermékek, valamint a 
magas színvonalú termékeket biztosító, 
illetve a környezetvédelem és az 
állatvédelem katalizátoraként szolgáló 
biogazdálkodás ösztönzésének 
szükségességét; kéri a tanúsítási 
rendszerek egyszerűsítését a biotermékek 
piacának továbbfejlesztése érdekében, 
továbbá egy kötelező EU-s logó 
haladéktalan bevezetését, amelynek 
segítségével növelni lehet a fogyasztók 
tájékozottságát és a biotermékek 

4. hangsúlyozza a biotermékek, valamint a 
magas színvonalú termékeket biztosító, 
illetve a környezetvédelem és az 
állatvédelem katalizátoraként szolgáló 
biogazdálkodás ösztönzésének és 
támogatásának szükségességét; a 
biotermékek piacának fejlesztését, továbbá 
egy kötelező EU-s logó haladéktalan 
bevezetését, amelynek segítségével növelni 
lehet a fogyasztók tájékozottságát és a 
biotermékek elismertségét, míg 
egyidejűleg engedélyezni kellene a 
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elismertségét; nemzeti és a mezőgazdasági termelői 
szervezetek logóit;

Or. en

Módosítás 5
Renate Sommer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a biotermékek, valamint a 
magas színvonalú termékeket biztosító, 
illetve a környezetvédelem és az 
állatvédelem katalizátoraként szolgáló 
biogazdálkodás ösztönzésének 
szükségességét; kéri a tanúsítási 
rendszerek egyszerűsítését a biotermékek 
piacának továbbfejlesztése érdekében, 
továbbá egy kötelező EU-s logó 
haladéktalan bevezetését, amelynek 
segítségével növelni lehet a fogyasztók 
tájékozottságát és a biotermékek 
elismertségét;

4. hangsúlyozza a biotermékek, valamint a 
magas színvonalú termékeket biztosító, 
illetve a környezetvédelem és az 
állatvédelem katalizátoraként szolgáló 
biogazdálkodás ösztönzésének 
szükségességét; kéri a biotermékek 
piacának továbbfejlesztését, továbbá egy 
kötelező EU-s logó haladéktalan 
bevezetését, amelynek segítségével növelni 
lehet a fogyasztók tájékozottságát és a 
biotermékek elismertségét;

Or. de

Módosítás 6
Satu Hassi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a fogyasztóknak egyre 
nagyobbak az elvárásaik az élelmiszerek és 
élelmiszertermékek minőségével 
kapcsolatban, nem csupán a biztonságosság 
szempontjából, hanem etikai 
vonatkozásban is, például a környezeti 
fenntarthatóság, az állatok jólétének 
védelme, valamint a genetikailag 

5. elismeri, hogy a fogyasztóknak egyre 
nagyobbak az elvárásaik az élelmiszerek és 
élelmiszertermékek minőségével 
kapcsolatban, nem csupán a biztonságosság 
szempontjából, hanem etikai 
vonatkozásban is, például a környezeti 
fenntarthatóság, az állatok jólétének 
védelme, valamint a genetikailag 
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módosított szervezetekkel (GMO) 
kapcsolatos technológiák tekintetében;
felhívja a Bizottságot, hogy bocsásson 
rendelkezésre kritériumokat olyan 
minőséggel kapcsolatos 
kezdeményezésekhez, mint például a 
GMO-mentesség önkéntes feltüntetését 
célzó címkézési programok, amelyek 
egyértelmű választási lehetőséget 
biztosítanak a fogyasztók számára.

módosított szervezetekkel (GMO) 
kapcsolatos technológiák tekintetében;
felhívja a Bizottságot, hogy támogasson 
egy kötelező címkézési követelményt a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekből előállított takarmánnyal 
táplált állatokból előállított élelmiszerek 
esetében, és hogy bocsásson rendelkezésre 
kritériumokat olyan minőséggel 
kapcsolatos kezdeményezésekhez, mint 
például a GMO-mentesség önkéntes 
feltüntetését célzó címkézési programok, 
amelyek egyértelmű választási lehetőséget 
biztosítanak a fogyasztók számára;

Or. en

Módosítás 7
Renate Sommer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a fogyasztóknak egyre 
nagyobbak az elvárásaik az élelmiszerek és 
élelmiszertermékek minőségével 
kapcsolatban, nem csupán a biztonságosság 
szempontjából, hanem etikai 
vonatkozásban is, például a környezeti 
fenntarthatóság, az állatok jólétének 
védelme, valamint a genetikailag 
módosított szervezetekkel (GMO) 
kapcsolatos technológiák tekintetében; 
felhívja a Bizottságot, hogy bocsásson 
rendelkezésre kritériumokat olyan 
minőséggel kapcsolatos 
kezdeményezésekhez, mint például a 
GMO-mentesség önkéntes feltüntetését 
célzó címkézési programok, amelyek 
egyértelmű választási lehetőséget 
biztosítanak a fogyasztók számára.

5. elismeri, hogy a fogyasztóknak egyre 
nagyobbak az elvárásaik az élelmiszerek és 
élelmiszertermékek minőségével 
kapcsolatban, nem csupán a biztonságosság 
szempontjából, hanem etikai 
vonatkozásban is, például a környezeti 
fenntarthatóság, az állatok jólétének 
védelme, valamint a genetikailag 
módosított szervezetekkel (GMO) 
kapcsolatos technológiák tekintetében.

Or. de
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Módosítás 8
Satu Hassi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza olyan kezdeményezések 
szükségességét, mint a Slow Food 
mozgalom a tudatos és egészséges 
táplálkozásért;

Or. en

Módosítás 9
Alojz Peterle

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhív az ellenőrzött előállítású 
élelmiszerekre vonatkozó védjegyek 
kifejlesztésének és előmozdításának 
támogatására;

Or. sl

Módosítás 10
Alojz Peterle

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhív olyan intézkedések 
meghozatalára, amelyek révén 
megakadályozható, hogy nem átlátható 
módon összetevők kerülhessenek az uniós 
élelmiszertermékekbe, amikor nincs 



PE418.336v01-00 8/8 AM\764080HU.doc

HU

egyértelmű tájékoztatás az 
élelmiszertermékek előállításának 
körülményeiről és ellenőrzéséről;

Or. sl
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