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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at fødevarekvalitetssystemer bør give forbrugerne sikkerhed for 
autenticiteten af lokale ingredienser og produktionsteknikker; mener derfor, at sådanne 
ordninger skal gennemføres med skærpede kontrol- og sporbarhedssystemer;

2. mener, at det er ønskværdigt, at fødevareprodukters hovedingrediens(er) mærkes med 
dens/deres oprindelsessted, hvis ikke hovedingrediensen kommer fra et område med 
"beskyttet geografisk betegnelse" (BGB) eller "beskyttet oprindelsesbetegnelse" (BOB); 
Den ingrediens, der udgør over 50 % af fødevareproduktet, bør opfattes som 
hovedingrediensen; understreger endvidere, at sådanne mærkningsordninger bør anvendes 
på frivillig basis;

3. opfordrer til yderligere forenkling af markedsføringsstandarderne ved at klarlægge de 
hovedkriterier, der finder anvendelse; opfordrer til udvikling af EU-retningslinjer for 
anvendelsen af almindelige reserverede begreber, såsom "kulstoffattig" og "naturlig", for 
at undgå vildledende praksis;

4. understreger behovet for at fremme økologiske produkter og økologisk landbrug som en 
kilde til høj fødevarekvalitet og en katalysator for beskyttelsen af miljø og dyrevelfærd; 
opfordrer til en forenkling af certificeringssystemet med henblik på at videreudvikle 
markedet for økologiske produkter og omgående indførelse af et obligatorisk EU-logo 
som et middel til at øge forbrugernes viden om og genkendelse af økologiske produkter;

5. erkender, at forbrugerne stiller stadig større krav til kvaliteten af fødevarer og 
fødevareprodukter, ikke blot med hensyn til sikkerheden, men også med hensyn til etiske 
betragtninger, såsom miljømæssig bæredygtighed, beskyttelse af dyrevelfærden og gmo-
teknologier; opfordrer Kommissionen til at opstille kriterier for kvalitetsinitiativer, såsom 
frivillige mærkningsordninger for gmo-frie produkter, som giver forbrugerne et klart valg.
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