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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad taikant maisto kokybės sistemas vartotojams turėtų būti užtikrintas vietinių 
sudėtinių dalių ir gamybos būdų autentiškumas; todėl mano, kad atitinkamos programos 
turi būti įgyvendinamos taikant sustiprintos kontrolės ir atsekamumo sistemas;

2. mano, kad pageidautina ženklinti maisto produktų pagrindinės (-ių) sudėtinės (-ių) dalies 
(-ių) kilmės vietą, jei pagrindinė sudėtinė dalis yra kilusi iš vietos, neturinčios saugomos 
geografinės nuorodos (SGN) ar saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN); pagrindine 
sudėtine dalimi turėtų būti laikoma sudėtinė dalis, sudaranti daugiau kaip 50 proc. maisto 
produkto; taip pat pabrėžia, kad tokios ženklinimo sistemos turėtų būti naudojamos 
savanoriškai;

3. ragina dar labiau supaprastinti rinkodaros standartus paaiškinant pagrindinius kriterijus, 
kuriuos reikia taikyti; ragina parengti ES bendrų nustatytų terminų, kaip antai „išmetama 
nedaug anglies dvideginio“ ir „natūralus“, vartojimo gaires siekiant išvengti klaidinamo 
vartojimo;

4. pabrėžia, kad reikia skatinti ekologiškų produktų gamybą ir ekologinį ūkininkavimą, nes 
tai yra aukštos kokybės maisto šaltinis ir sudaro galimybę užtikrinti aplinkos ir gyvūnų 
gerovės apsaugą; ragina supaprastinti sertifikavimo sistemą siekiant plėtoti ekologiškų 
produktų rinką ir nedelsiant sukurti privalomąjį ES ženklą, kuris būtų priemonė vartotojų 
žinioms apie ekologiškus produktus gerinti ir juos pripažinti;

5. pripažįsta, kad vartotojų maisto ir maisto produktų kokybės reikalavimai vis didėja ne tik 
dėl siekiant saugos, bet ir dėl etinių aspektų, kaip antai aplinkos tvarumas, gyvūnų gerovės 
užtikrinimas ir genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) technologijos; ragina Komisiją 
nustatyti tokių su kokybe susijusių iniciatyvų kaip savanoriškos ženklinimo, kad nėra 
GMO, sistemos, kriterijus, kurie padės vartotojams nedvejojant pasirinkti.
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