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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság felhívja a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

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;

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;

3. kéri a forgalmazási előírásoknak az alkalmazandó fő kritériumok pontosítása révén 
történő további egyszerűsítését; kéri a megtévesztő módszerek elkerülése érdekében uniós 
iránymutatások kidolgozását az olyan általános, kötött kifejezések használatára 
vonatkozóan, mint például az „alacsony szénhidráttartalmú” vagy a „természetes”;

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;

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.
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