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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че системите за качество на храните следва да гарантират на 
потребителите автентичността на съставките от местен произход и техниките на 
производство; счита следователно, че е нужно да бъдат въведени подобни схеми, 
заедно със системи за засилен контрол и системи за проследяване;

2.  счита, че обозначаването на основната(ите) съставка(и) на хранителните продукти с 
мястото на произход е желателно ако основната съставка не е от район със 
„Защитени географски указания“ (ЗГУ) или „Защитени наименования за произход“ 
(ЗНП); за основна съставка следва да се счита съставката, която представлява 
повече от 50% от хранителния продукт;  подчертава освен това, че подобни схеми за 
обозначение следва да се използват единствено на доброволен принцип; 

3.  призовава за по-нататъшно опростяване на маркетинговите стандарти чрез 
изясняване на основните критерии, които следва да се прилагат; призовава за 
разработване на насоки на ЕС за използването на запазени наименования, като 
„нисковъглероден“ и „естествен“, с оглед избягването на подвеждащи практики;

4.  подчертава необходимостта от подкрепа за органичните продукти и земеделието 
като източник на висококачествени хранителни продукти и катализатор за околната 
среда и защитата на животните;  призовава за опростяване на системите за 
сертифициране с оглед по-нататъшно развитие на пазара на биопродукти и 
незабавното въвеждане на задължително лого на ЕС като средство за разширяване 
на информираността на потребителите и признаването на биологичните продукти;

5.  признава, че потребителите имат нарастващи изисквания относно качеството на 
храната и хранителните продукти, не само от гледна точка на безопасността, но 
също и етическа гледна точка, свързани например с устойчивото развитие на 
околната среда, защита на благосъстоянието на животните и технологиите за 
генетично модифицирани продукти; призовава Комисията да обезпечи критерии за 
инициативи за качество, като доброволни схеми за обозначаване на генетично 
модифицирани продукти, които ще предоставят на потребителите възможността за 
ясен избор. 
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