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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

9.2.2015 B8-0097/1 

Tarkistus  1 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 

D. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan 

jäsenvaltiosta riippuen 30–50 prosenttia 

teuraslihan kokonaismäärästä jalostetaan 

elintarvikkeissa (pääasiassa jauhelihassa, 

raakalihavalmisteissa ja lihavalmisteissa) 

käytettäviksi liha-ainesosiksi; 

D. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan 

jäsenvaltiosta riippuen 30–50 prosenttia 

teuraslihan kokonaismäärästä jalostetaan 

elintarvikkeissa (pääasiassa jauhelihassa, 

raakalihavalmisteissa ja lihavalmisteissa) 

käytettäviksi liha-ainesosiksi; ottaa 

huomioon, että jalostetuissa 

elintarvikkeissa käytetyn lihan 

tuotantomäärät jakautuvat EU:ssa 

seuraavasti: 70 prosenttia sianlihaa, 

18 prosenttia siipikarjanlihaa, 

10 prosenttia naudanlihaa ja 2 prosenttia 

muuta lihaa; ottaa huomioon, että sian- ja 

siipikarjanlihan tuotanto-, teurastus- ja 

jalostusmenetelmät eroavat naudanlihan 

tuotanto-, teurastus- ja 

jalostusmenetelmistä;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Tarkistus  2 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. huomauttaa, että komissio ei ole vielä 

tehnyt kertomuksen perusteella 

säädösehdotuksia, ja arvelee, että 

aiheellisia jatkotoimia toteutetaan 

parlamentissa ja neuvostossa käytävien 

keskustelujen jälkeen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.2.2015 B8-0097/3 

Tarkistus  3 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että Food Chain 

Evaluation Consortium -yhteenliittymän 

vuonna 2013 toteuttaman 

kuluttajatutkimuksen mukaan 

tutkimuksessa tarkasteltujen eri 

elintarvikeryhmien joukosta eniten 

kiinnostusta herättivät lihavalmisteiden 

alkuperämerkinnät; ottaa huomioon, että 

tarkasteltaessa lähemmin erityyppisiä 

jalostettuja lihatuotteita tutkimustulokset 

osoittavat, että yli 90 prosenttia 

vastanneista kuluttajista piti alkuperän 

merkitsemistä tärkeänä; 

I. ottaa huomioon, että Food Chain 

Evaluation Consortium -yhteenliittymän 

vuonna 2013 toteuttaman 

kuluttajatutkimuksen mukaan 

tutkimuksessa tarkasteltujen eri 

elintarvikeryhmien joukosta eniten 

kiinnostusta herättivät lihavalmisteiden 

alkuperämerkinnät; ottaa huomioon, että 

tarkasteltaessa lähemmin erityyppisiä 

jalostettuja lihatuotteita tutkimustulokset 

osoittavat, että yli 90 prosenttia 

vastanneista kuluttajista piti alkuperän 

merkitsemistä tärkeänä; ottaa huomioon, 

että tutkimuksessa todetaan myös, että 

jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn 

lihan alkuperämaan merkintä kiinnostaa 

kuluttajia vasta viidenneksi eniten 

(enemmän kiinnostavat maku, parasta 

ennen -päiväys, laatu ja hinta) ja että 

80 prosenttia kuluttajista ei halua maksaa 

korkeampaa hintaa alkuperämaan 

merkinnästä; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Tarkistus  4 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. korostaa, että komission oman 

kertomuksen mukaan alkuperämaan 

merkintä lisäisi merkittävästi 

tuotantokustannuksia ja lihantuottajiin 

kohdistuvia hintapaineita ja että 

kuluttajat joutuisivat maksamaan 

90 prosenttia näistä kustannuksista; 

Or. en 



 

AM\1049677FI.doc  PE547.521v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.2.2015 B8-0097/5 

Tarkistus  5 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. korostaa, että 90 prosenttia 

lihanjalostusalan yrityksistä on pk-

yrityksiä; korostaa pk-yritysten erityistä 

roolia kasvun ja työpaikkojen luomisessa, 

niiden panosta Euroopan talouden 

kilpailukykyyn ja niiden sitoutumista 

laadukkaisiin ja turvallisiin 

elintarvikkeisiin; pitää tärkeänä luoda 

alan eri toimijoille tasapuoliset 

toimintaedellytykset; 

4. korostaa, että 90 prosenttia 

lihanjalostusalan yrityksistä on pk-

yrityksiä; korostaa pk-yritysten erityistä 

roolia kasvun ja työpaikkojen luomisessa, 

niiden panosta Euroopan talouden 

kilpailukykyyn ja niiden sitoutumista 

laadukkaisiin ja turvallisiin 

elintarvikkeisiin; toteaa, että komission 

teettämän pk-yritystutkimuksen mukaan 

useimmat pk-yritykset vaihtavat 

toimittajiaan kolmasti tai useammin 

vuodessa taatakseen raaka-aineiden ja 

laadun asianmukaisen tason 

kohtuulliseen hintaan; korostaa, että pk-

yritysten arvion mukaan pakollinen 

alkuperämaan merkintä lisäisi 

hallinnollista rasitusta; 

Or. en 



 

AM\1049677FI.doc  PE547.521v01-00 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Tarkistus  6 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. on edelleen huolestunut 

elintarvikepetosten mahdollisista 

vaikutuksista elintarvikkeiden 

turvallisuuteen, kuluttajien terveyteen, 

kuluttajien luottamukseen, 

elintarvikeketjun toimintaan ja 

maataloushintojen vakauteen ja painottaa, 

että on tärkeää asettaa elintarvikepetosten 

torjunta painopistealaksi ja siten palauttaa 

nopeasti unionin kuluttajien luottamus; 

5. on edelleen huolestunut 

elintarvikepetosten mahdollisista 

vaikutuksista elintarvikkeiden 

turvallisuuteen, kuluttajien terveyteen, 

kuluttajien luottamukseen, 

elintarvikeketjun toimintaan ja 

maataloushintojen vakauteen ja painottaa, 

että on tärkeää asettaa elintarvikepetosten 

torjunta painopistealaksi ja siten palauttaa 

nopeasti unionin kuluttajien luottamus; 

korostaa kuitenkin, että käytössä olevalla 

naudanlihan alkuperämaan pakollisella 

merkinnällä ei pystytty estämään 

naudanlihan korvaamista vilpillisesti 

hevosenlihalla; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/7 

Tarkistus  7 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa, että lihan ja lihatuotteiden 

alkuperämaan tai lähtöpaikan 

merkitseminen ei sinänsä estä petoksia, 

mutta tarkka jäljitettävyysjärjestelmä 

auttaa havaitsemaan ja torjumaan 

mahdollisia rikkomuksia; katsoo, että 

äskettäiset elintarvikeskandaalit, muun 

muassa naudanlihan korvaaminen 

vilpillisesti hevosenlihalla, ovat 

osoittaneet, että kuluttajat tarvitsevat ja 

haluavat tiukempia jäljitettävyyttä ja 

kuluttajatiedotusta koskevia sääntöjä; 

huomauttaa, että tiukempien 

jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen 

ansiosta viranomaiset voisivat myös tutkia 

tehokkaammin elintarvikepetoksia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Tarkistus  8 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että on tärkeää tarkastella 

hevosenlihaa jalostettujen 

elintarvikkeiden ainesosana käytettävään 

lihaan liittyvää taustaa vasten 

naudanlihan sekä sian-, lampaan-, 

vuohen- ja siipikarjanlihan ohella, koska 

hevosenlihan osuus jalostetuissa 

elintarvikkeissa käytetystä lihasta on 

huomattava; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/9 

Tarkistus  9 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa lisäksi, että komission oman 

kertomuksen mukaan yli 90 prosenttia 

vastanneista kuluttajista piti tärkeänä sitä, 

että lihan alkuperä on merkitty 

jalostettuihin elintarviketuotteisiin
1
; toteaa, 

että se on yksi monista tekijöistä, jotka 

saattavat vaikuttaa kuluttajien 

käyttäytymiseen; 

8. korostaa lisäksi, että komission oman 

kertomuksen mukaan yli 90 prosenttia 

vastanneista kuluttajista piti tärkeänä sitä, 

että lihan alkuperä on merkitty 

jalostettuihin elintarviketuotteisiin
1
; toteaa, 

että se on yksi monista tekijöistä, jotka 

saattavat vaikuttaa kuluttajien 

käyttäytymiseen; toteaa kuitenkin, että 

jalostetuissa elintarviketuotteissa käytetyn 

lihan alkuperämaan merkintä kiinnostaa 

kuluttajia vasta viidenneksi eniten 

(enemmän kiinnostavat maku, parasta 

ennen -päiväys, laatu ja hinta); panee 

merkille komission havainnon, jonka 

mukaan kuluttajat eivät halua maksaa 

korkeampaa hintaa alkuperämaan 

merkinnästä; 

____________ 
1 COM(2013)0755, s. 7. 

___________ 
1 COM(2013)0755, s. 7. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Tarkistus  10 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että elintarvikkeiden ainesosana 

käytetyn lihan alkuperän merkitseminen 

auttaa varmistamaan paremman 

jäljitettävyyden koko elintarvikeketjussa, 

vakaammat lihantuottajien ja -jalostajien 

väliset suhteet sekä huolellisuuden 

lisäämisen elintarvikealan toimijoiden 

valitessa tavarantoimittajiaan ja 

tuotteitaan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.2.2015 B8-0097/11 

Tarkistus  11 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. huomauttaa, että erään ranskalaisen 

kuluttajajärjestön hintavaikutuksista 

tekemän tutkimuksen tulokset poikkeavat 

huomattavasti alkuperämaamerkinnän 

käyttöönoton kustannuksia koskevista 

komission kertomuksen havainnoista; 

suosittelee asian syventävämpää 

tarkastelua, jotta mahdollisista 

hintavaikutuksista saataisiin selvempi 

kuva, edellyttäen että tällainen tarkastelu 

toteutetaan yhdessä kuluttajajärjestöjen 

kanssa eikä se viivytä säädösehdotuksia; 

11. huomauttaa, että erään ranskalaisen 

kuluttajajärjestön hintavaikutuksista 

tekemän tutkimuksen tulokset poikkeavat 

huomattavasti alkuperämaamerkinnän 

käyttöönoton kustannuksia koskevista 

komission kertomuksen havainnoista; 

suosittelee asian syventävämpää 

tarkastelua, jotta mahdollisista 

hintavaikutuksista saataisiin selvempi 

kuva, edellyttäen että tällainen tarkastelu 

toteutetaan yhdessä kuluttajajärjestöjen 

kanssa; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/12 

Tarkistus  12 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. toteaa, että nykyisten kaltaiset 

vapaaehtoiset alkuperämerkinnät voivat 

johtaa kuluttajia harhaan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Tarkistus  13 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kehottaa komissiota tekemään 

kertomuksensa perusteella 

säädösehdotuksia, joissa jalostetuissa 

elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperän 

ilmoittamisesta tehdään pakollista, jotta 

varmistetaan laajempi avoimuus koko 

elintarvikeketjussa ja parannetaan 

unionin kuluttajille annettavaa tiedotusta, 

sekä ottamaan huomioon 

vaikutustenarvioinnit ja välttämään liian 

suuria kustannuksia ja liian suurta 

hallinnollista rasitusta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/14 

Tarkistus  14 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  13 a. tukee alkuperää koskevien tietojen 

vapaaehtoista merkintää koskevia 

lukuisia toimia, koska kuluttajat, jotka 

haluavat enemmän tietoa ja ovat valmiit 

maksamaan siitä, voivat valita sopivat 

tuotteet, ja yritykset voivat luoda 

lisäarvoa, mutta on huolissaan tämän 

järjestelmän väärinkäytöstä joissakin 

tapauksissa; 

Or. en 

 

 


