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Muudatusettepanek 1
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Ettepanek 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et Euroopa 
kvaliteedimärgiste eritasandilise kaitse 
kehtestamine võib põhjustada ebaõiglase 
olukorra, eriti kui valdavalt võetakse 
arvesse majanduslikke kriteeriumeid; on
seetõttu seisukohal, et kõiki geograafilisi 
tähiseid tuleks samaväärselt tunnustada;

6. on seisukohal, et kahel (riigi ja 
ühenduse) tasandil kaitse kehtestamine 
võib olla vahend, mis aitab ära hoida 
kasvava nõudluse kaitstud 
päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise 
tähise kasutamiseks väiketootmisest pärit 
või ainult kohalikult turustatavatel 
toodetel; on lisaks seisukohal, et kuigi riigi 
tasandil kaitse, mis põhineb samadel, 
määruses (EÜ) nr 510/2006 sätestatud 
valikukriteeriumidel, kuid mida haldab 
liikmesriik riigi menetluste abil, ei taga 
kaitset ELi tasandil, võimaldaks see siiski 
toodetel kohalikul turul edukas olla ning 
saavutada juurdepääs maaelu 
arenguprogrammidele, ilma et tekiks 
konflikt ühenduse tasandil tunnustatud 
päritolunimetustega;

Or. it

Muudatusettepanek 2
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Ettepanek 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon 
peaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames 
läbirääkimisi geograafiliste tähiste 
rahvusvahelise registri loomiseks ning 
toetab komisjoni kavatsust lisada 

välja jäetud
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geograafilised tähised võltsimisvastasesse 
kaubanduslepingusse ja tulevase Euroopa 
võltsimis- ja piraatlusalase seireüksuse 
tegevusse;

Or. it

Muudatusettepanek 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Arvamuse projekt
Ettepanek 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
läbirääkimistel peab komisjon püüdma 
saavutada kokkuleppe kaubandusvälistes 
küsimustes, et tagada imporditud 
põllumajandustoodete vastavus samadele 
toiduohutuse, loomade heaolu ja 
keskkonnakaitse nõuetele, mida 
kohaldatakse ELis toodetavate 
põllumajandustoodete suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Arvamuse projekt
Ettepanek 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. pooldab tooraine päritolu vabatahtlikku 
märkimist töödeldud toiduainete puhul 
ning on samas vastu põllumajandustoodete 
päritolu kohustuslikule märkimisele, kuna 
see põhjustaks Euroopa tööstusele suuri 
kulusid, mis oleksid ebaproportsionaalsed 
võrreldes meetme võimaliku 
lisandväärtusega; on teadlik, et juba praegu 

8. pooldab tooraine päritolu vabatahtlikku 
märkimist töödeldud toiduainete puhul 
ning on samas vastu põllumajandustoodete 
päritolu kohustuslikule märkimisele 
töödeldud ja töötlemata toiduainetele, 
kuna see põhjustaks Euroopa tööstusele 
suuri kulusid, mis oleksid 
ebaproportsionaalsed võrreldes meetme 
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peab Euroopa tööstus täitma rangeid 
märgistusnõudeid, et anda tarbijale 
usaldusväärset teavet;

võimaliku lisandväärtusega; on teadlik, et 
juba praegu peab Euroopa tööstus täitma 
rangeid märgistusnõudeid, et anda tarbijale 
usaldusväärset teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Ettepanek 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. pooldab tooraine päritolu vabatahtlikku 
märkimist töödeldud toiduainete puhul
ning on samas vastu 
põllumajandustoodete päritolu 
kohustuslikule märkimisele, kuna see 
põhjustaks Euroopa tööstusele suuri 
kulusid, mis oleksid ebaproportsionaalsed 
võrreldes meetme võimaliku 
lisandväärtusega; on teadlik, et juba 
praegu peab Euroopa tööstus täitma 
rangeid märgistusnõudeid, et anda 
tarbijale usaldusväärset teavet; 

8. rõhutab, et märge toiduaine 
päritoluriigi kohta tuleks esitada ühest 
koostisosast koosnevate toiduainete ning 
paljudest koostisosadest koosnevate 
toiduainete olulise ja toiduainele 
iseloomuliku / iseloomulike koostisosa(de) 
puhul; rõhutab, et liha ja lihasisaldusega 
toiduainete puhul tuleb päritoluriigi 
määramisel võtta arvesse ka sündimis-, 
kasvatamis- ja tapmiskohta;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Ettepanek 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. pooldab tooraine päritolu vabatahtlikku 
märkimist töödeldud toiduainete puhul
ning on samas vastu 
põllumajandustoodete päritolu 
kohustuslikule märkimisele, kuna see 
põhjustaks Euroopa tööstusele suuri 
kulusid, mis oleksid ebaproportsionaalsed 

8. rõhutab töödeldud toiduainete puhul
vajadust kohustuslikult märkida esmase 
koostisosa päritolu ja 
põllumajandustoodete puhul päritolukoht, 
sest paljud tarbijad peavad seda teavet 
väga oluliseks;
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võrreldes meetme võimaliku 
lisandväärtusega; on teadlik, et juba 
praegu peab Euroopa tööstus täitma 
rangeid märgistusnõudeid, et anda 
tarbijale usaldusväärset teavet;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Esther de Lange

Arvamuse projekt
Ettepanek 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. pooldab tooraine päritolu vabatahtlikku 
märkimist töödeldud toiduainete puhul 
ning on samas vastu põllumajandustoodete 
päritolu kohustuslikule märkimisele, kuna 
see põhjustaks Euroopa tööstusele suuri 
kulusid, mis oleksid ebaproportsionaalsed 
võrreldes meetme võimaliku 
lisandväärtusega; on teadlik, et juba praegu 
peab Euroopa tööstus täitma rangeid 
märgistusnõudeid, et anda tarbijale 
usaldusväärset teavet;

8. pooldab tooraine päritolu vabatahtlikku 
märkimist töödeldud toiduainete puhul 
ning on samas vastu põllumajandustoodete 
päritolu kohustuslikule märkimisele, kuna 
see põhjustaks Euroopa tööstusele suuri 
kulusid, mis oleksid ebaproportsionaalsed 
võrreldes meetme võimaliku 
lisandväärtusega; on teadlik, et juba praegu 
peab Euroopa tööstus täitma rangeid 
märgistusnõudeid, et anda tarbijale 
usaldusväärset teavet; on seisukohal, et
tooraine päritolu vabatahtlik märkimine 
ei tohiks takistada siseturu toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Arvamuse projekt
Ettepanek 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. on seisukohal, et 
põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika, 
näiteks märgistuse valdkonnas, peaks 
olema kooskõlas ELi muude asjakohaste 
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õigusaktidega; on seisukohal, et 
põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika 
elluviimisel tuleb arvesse võtta uue 
poliitikaga seotud kulusid ja teatavate 
sektorite, nagu töödeldud 
põllumajandustoodete sektori erisusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Arvamuse projekt
Ettepanek 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. on seisukohal, et ELi 
põllumajandustooted vastavad juba 
iseenesest kvaliteedistandardile, sest need 
on toodetud tootekvaliteeti, säästvat 
tootmist, keskkonnakaitse- ja 
tervishoiunõudeid (nõuetele vastavus) 
käsitlevate ELi õigusaktide kohaselt;
lisaks säilitab põllumajandustoodete 
kasvatamine Euroopa kultuurmaastikku;
neid nõudeid arvesse võttes peaks olema 
võimalik võtta kasutusele kvaliteedimärk 
„kasvatatud (toodetud, valmistatud) 
Euroopas”;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Esther de Lange

Arvamuse projekt
Ettepanek 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt komisjoni 
kavatsuse üle luua uus ELi mahetoote logo, 
mis võimaldaks ületada ühtsel turul nende 

11. väljendab heameelt komisjoni 
kavatsuse üle luua uus ELi mahetoote logo, 
mis võimaldaks ületada ühtsel turul nende 
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toodetega kauplemise takistused; pooldab 
ka vajalike algatuste tegemist, et 
soodustada mahetoodetega kauplemist 
rahvusvahelisel tasandil;

toodetega kauplemise takistused; pooldab 
ka vajalike algatuste tegemist, et 
soodustada mahetoodetega kauplemist 
rahvusvahelisel tasandil; on seisukohal, et 
kolmandate riikide tooted peaksid 
vastama samadele uue ELi mahetoote 
logo kohaldamise nõuetele ja kontrolli 
tuleks tugevdada;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Esther de Lange

Arvamuse projekt
Ettepanek 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. peab vajalikuks muude
keskkonnasõbralike tootmisviiside, näiteks 
integreeritud tootmise edendamist; märgib, 
et integreeritud tootmise reguleerimine 
ELi tasandil muudaks kolmandatest 
riikidest pärineva impordiga võrreldes 
nähtavamaks põllumajandustootjate ja 
loomakasvatajate toiduohutus- ja 
keskkonnaalased jõupingutused; pooldab 
ühtlasi Euroopa integreeritud tootmise 
müügiedendus- ja turunduskampaania 
läbiviimist;

12. peab vajalikuks muude keskkonna- ja 
loomasõbralike tootmisviiside, näiteks 
integreeritud tootmise, karjamaal 
karjatamise ja mägipiirkondade 
põllumajanduse vabatahtliku tootele 
märkimise edendamist; 

Or. en

Muudatusettepanek 12
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Ettepanek 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. peab vajalikuks muude 
keskkonnasõbralike tootmisviiside, 

12. peab vajalikuks mahepõllumajanduse
kui keskkonnasõbraliku tootmisviisi
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näiteks integreeritud tootmise edendamist;
märgib, et integreeritud tootmise 
reguleerimine ELi tasandil muudaks 
kolmandatest riikidest pärineva impordiga 
võrreldes nähtavamaks 
põllumajandustootjate ja 
loomakasvatajate toiduohutus- ja 
keskkonnaalased jõupingutused; pooldab 
ühtlasi Euroopa integreeritud tootmise 
müügiedendus- ja turunduskampaania 
läbiviimist;

edendamist; pooldab seetõttu 
mahepõllumajanduse müügiedendus- ja 
turunduskampaania läbiviimist;

Or. de

Muudatusettepanek 13
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Ettepanek 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. peab vajalikuks muude 
keskkonnasõbralike tootmisviiside, näiteks 
integreeritud tootmise edendamist; märgib, 
et integreeritud tootmise reguleerimine ELi 
tasandil muudaks kolmandatest riikidest 
pärineva impordiga võrreldes nähtavamaks 
põllumajandustootjate ja loomakasvatajate 
toiduohutus- ja keskkonnaalased 
jõupingutused; pooldab ühtlasi Euroopa 
integreeritud tootmise müügiedendus- ja 
turunduskampaania läbiviimist;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 14
Esther de Lange

Arvamuse projekt
Ettepanek 12 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 a. peab oluliseks kasutada lisateabe (nt 
süsinikujalajälg) esitamisel ühtseid 
mõisteid;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Esther de Lange

Arvamuse projekt
Ettepanek 12 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 b. peab oluliseks kaaluda ka 
alternatiivseid teabe esitamise võimalusi 
(internetis või kviitungil);

Or. en

Muudatusettepanek 16
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Ettepanek 14

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

14. avaldab kahetsust, et komisjon ei viita 
oma teatises vajadusele soodustada 
müügiedendusmeetmeid, mis on väga 
vajalikud, et tagada Euroopa 
põllumajandustootjate jõupingutuste 
kasumlikkus kvaliteedi, toiduohutuse ja 
keskkonna valdkonnas; on seisukohal, et 
Euroopa Liidu käsutuses olevad 
müügiedendusvahendid tuleb läbi vaadata, 
et nende tõhusust parandada; teeb sellega 
seoses ettepaneku laiendada Euroopa 
Liidu turule hiljuti veinisektoris 
kehtestatud müügiedendustoetusi; 

14. avaldab kahetsust, et komisjon ei viita 
oma teatises vajadusele soodustada
säästvat tootmist propageerivaid
müügiedendusmeetmeid; on seisukohal, et 
Euroopa Liidu käsutuses olevad 
müügiedendusvahendid tuleb läbi vaadata, 
et nende tõhusust parandada;
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Or. de

Muudatusettepanek 17
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Ettepanek 15 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15 a. palub komisjonil esitada ettepanek 
toiduainete märgistamisega seotud 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja eetiliste 
kaalutluste kohta.

Or. de


