Μαγειρεύοντας στην ΕΕ

Καμία εμπορική συμφωνία δεν πρέπει να μας δημιουργεί αμφιβολίες
για τα τρόφιμα που καταναλώνουμε
Μια δέσμη αρχών διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ καταναλώνουν ασφαλή τρόφιμα και μπορούν να κάνουν επιλογές κατόπιν
ενημέρωσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Ωστόσο, οι αρχές αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Παρόλο
που οι εμπορικές συμφωνίες δεν μεταβάλλουν άμεσα τους κανονισμούς για τα τρόφιμα, ενδέχεται μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν το
τι καταλήγει στο πιάτο μας και ποιες πληροφορίες λαμβάνουμε σχετικά με αυτό.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Οι καταναλωτές
στην ΕΕ μπορούν να
εμπιστεύονται τα
συστατικά των τροφίμων
τους

Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα από το
«αγρόκτημα στο πιρούνι», π.χ. προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι τα ζώα εκτρέφονται υπό
καλές συνθήκες υγιεινής και ότι το κρέας
είναι ασφαλές προς βρώση.

ΓΕΝΕΤΙΚΉ
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΖΩΙΚΉ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ

ΚΛΩΝΟΠΟΊΗΣΗ

Τα τρόφιμα που
περιέχουν γενετικά
τροποποιημένους
οργανισμούς (ΓΤΟ)
σε ποσοστό άνω του
0,9% πρέπει να το
αναγράφουν ρητώς
στην ετικέτα τους.

Η υποχρεωτική
επισήμανση δείχνει
από πού προέρχεται
το κρέας. Το 90%
των καταναλωτών
επιθυμούν κάτι
τέτοιο...

ΧΡΉΣΗ ΦΑΡΜΆΚΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΑΧΎΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΖΏΩΝ
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Η χρήση ορμονών και άλλων κτηνιατρικών φαρμάκων δεν
απαγορεύεται σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Το παρόν φύλλο δεδομένων συντάσσεται
στο πλαίσιο δραστηριότητας που έχει
χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο επιχορήγησης
λειτουργίας από το πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους καταναλωτές.

ΗΣ

ΟΣ ΣΦΑΓ

ΤΟΠ

ΧΡΉΣΗ ΦΑΡΜΆΚΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΑΧΎΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΖΏΩΝ

Η επισήμανση
της προέλευσης
δέχεται επιθέσεις
καθώς λέγεται
ότι φρενάρει το
εμπόριο.

ΦΗΣ

Καμία χώρα δεν διαθέτει συστήματα
ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης για τρόφιμα
που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή/
και τους γόνους τους. Το 83% των καταναλωτών
στην ΕΕ θέλουν να γνωρίζουν εάν το κρέας
στο πιάτο τους προέρχεται από το γόνο
ενός κλωνοποιημένου ζώου. Το εμπόριο δεν
πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στη θέσπιση νέων
νόμων για την κλωνοποίηση από την ΕΕ που

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΖΩΙΚΉ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ

?

Η επισήμανση
των ΓΤΟ δεν είναι
υποχρεωτική σε
πολλές άλλες
χώρες.
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Οι καταναλωτές ενδέχεται να αγοράσουν κρέας
που έχει υποστεί διάφορες επεξεργασίες για να
γίνει ασφαλέστερο: αυτό μπορεί να σημαίνει,
παραδείγματος χάριν, την έκπλυση του
κοτόπουλου με χημικές ουσίες.

ΓΕΝΕΤΙΚΉ
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ

Β Ε Λ ΓΙ Ο

ΤΟΠΟ

Το εμπόριο δεν
πρέπει να μειώνει
την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών

ΗΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τη χρήση ορμονών και άλλων κτηνιατρικών
φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών) που επιταχύνουν
την ανάπτυξη των ζώων.

Ή

λαμβάνουν υπόψη τις προτιμήσεις των
καταναλωτών.

Ι Σ Π Α ΝΙΑ
ΟΣ ΣΦΑΓ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΤΡΟΦΊΜΩΝ
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ΦΗΣ

Η κλωνοποίηση δεν χρησιμοποιείται
για την παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ
και απαγορεύεται η πώληση τροφίμων
από κλωνοποιημένα ζώα. Ωστόσο, οι
καταναλωτές ενδέχεται, χωρίς να το
γνωρίζουν, να καταναλώσουν τρόφιμα
από γόνους κλωνοποιημένων ζώων.

ΤΟΠΟ

Σ ΕΚΤΡΟ

