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Tarkistus 1
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n laatumerkintöjen 
suojaa koskevien eri tasojen käyttöönotto 
voi johtaa epäoikeudenmukaisiin 
tilanteisiin varsinkin, jos taloudelliset 
kriteerit asetetaan etusijalle; katsoo näin 
ollen, että kaikki maantieteelliset 
merkinnät olisi tunnustettava yhtä lailla;

6. katsoo, että kaksitasoinen suoja 
(kansallinen ja yhteisön suoja) voi olla 
yksi mahdollinen keino vähentää SAN- ja 
SMM-merkintöjen kasvavaa kysyntää 
pienen mittakaavan tuotannon tai 
ainoastaan paikalliseen jakeluun 
tarkoitettujen tuotteiden yhteydessä; 
katsoo myös, että vaikka kansallinen 
suoja, joka perustuu asetuksessa (EY) 
N:o 510/2006 asetettuihin selektiivisiin 
kriteereihin, mutta jota yksittäiset 
jäsenvaltiot hallinnoivat kansallisesti 
sisäisin menettelyin, ei varmista 
Euroopan unionin tasoista suojaa, se 
mahdollistaisi tuotteiden aseman 
paikallisilla markkinoilla sekä pääsyn 
maaseudun kehitysohjelmiin olematta 
ristiriidassa yhteisön tasolla 
tunnustettujen alkuperäisnimitysten 
kanssa;

Or. it

Tarkistus 2
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota neuvottelemaan 
maantieteellisten merkintöjen 
kansainvälisen rekisterin perustamisesta 
Maailman kauppajärjestössä ja tukee 
komission aikomusta sisällyttää 
maantieteelliset merkinnät väärentämisen 

Poistetaan.
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vastaisen kauppasopimuksen 
soveltamisalaan ja tulevan väärentämistä 
ja piratismia käsittelevän eurooppalaisen 
seurantakeskuksen toiminta-alaan,

Or. it

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

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että WTO:n neuvotteluissa 
komission on pyrittävä varmistamaan 
muita kuin kauppaan liittyviä asioita 
koskeva sopimus, jolla varmistetaan, että 
tuodut maataloustuotteet noudattavat 
elintarviketurvallisuuden, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun 
aloilla samoja EU-määräyksiä, joita 
noudatetaan EU:ssa tuotettujen 
maataloustuotteiden kohdalla; 

Or. en

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

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tukee mahdollisuutta jalostettujen 
elintarvikkeiden raaka-aineiden alkuperän 
vapaaehtoiseen merkintään ja vastustaa 
maataloustuotteiden lähtöpaikan 
merkinnän pakollisuutta, koska se 
aiheuttaisi EU:n teollisuudelle huomattavia 
kustannuksia, jotka olisivat suhteettomia 
tämän toimenpiteen mahdollisesti 

8. tukee mahdollisuutta jalostettujen 
elintarvikkeiden raaka-aineiden alkuperän 
vapaaehtoiseen merkintään ja vastustaa 
maataloustuotteiden lähtöpaikan 
merkinnän pakollisuutta jalostetuissa ja 
jalostamattomissa elintarvikkeissa, koska 
se aiheuttaisi EU:n teollisuudelle 
huomattavia kustannuksia, jotka olisivat 
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tuottamaan lisäarvoon nähden; on tietoinen 
siitä, että EU:n teollisuuden on jo nyt 
täytettävä tiukat merkintävaatimukset, jotta 
kuluttajat saavat todenmukaista tietoa;

suhteettomia tämän toimenpiteen 
mahdollisesti tuottamaan lisäarvoon 
nähden; on tietoinen siitä, että EU:n 
teollisuuden on jo nyt täytettävä tiukat 
merkintävaatimukset, jotta kuluttajat saavat 
todenmukaista tietoa;

Or. en

Tarkistus 5
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tukee mahdollisuutta jalostettujen 
elintarvikkeiden raaka-aineiden 
alkuperän vapaaehtoiseen merkintään ja 
vastustaa maataloustuotteiden 
lähtöpaikan merkinnän pakollisuutta, 
koska se aiheuttaisi EU:n teollisuudelle 
huomattavia kustannuksia, jotka olisivat 
suhteettomia tämän toimenpiteen 
mahdollisesti tuottamaan lisäarvoon 
nähden; on tietoinen siitä, että EU:n 
teollisuuden on jo nyt täytettävä tiukat 
merkintävaatimukset, jotta kuluttajat 
saavat todenmukaista tietoa;

8. korostaa, että elintarvikkeen 
alkuperämaa olisi mainittava yhdestä 
ainoasta ainesosasta koostuvissa 
elintarvikkeissa sekä merkittävän 
ainesosan ja luonteenomaisten ainesosien 
osalta monista aineksista koostuvissa 
elintarviketuotteissa; korostaa, että lihan 
ja lihaa sisältävien elintarvikkeiden 
kohdalla alkuperämaamerkinnässä on 
huomioitava syntymä-, kasvatus- ja 
teurastuspaikat;

Or. en

Tarkistus 6
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tukee mahdollisuutta jalostettujen 
elintarvikkeiden raaka-aineiden alkuperän 
vapaaehtoiseen merkintään ja vastustaa 

8. korostaa tarvetta jalostettujen 
elintarvikkeiden raaka-aineiden 
pääainesosan alkuperän pakolliseen 
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maataloustuotteiden lähtöpaikan 
merkinnän pakollisuutta, koska se 
aiheuttaisi EU:n teollisuudelle 
huomattavia kustannuksia, jotka olisivat 
suhteettomia tämän toimenpiteen 
mahdollisesti tuottamaan lisäarvoon 
nähden; on tietoinen siitä, että EU:n 
teollisuuden on jo nyt täytettävä tiukat 
merkintävaatimukset, jotta kuluttajat 
saavat todenmukaista tietoa;

merkintään, koska suurin osa kuluttajista 
pitää näitä tietoja erittäin tärkeinä; 

Or. it

Tarkistus 7
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tukee mahdollisuutta jalostettujen 
elintarvikkeiden raaka-aineiden alkuperän 
vapaaehtoiseen merkintään ja vastustaa
maataloustuotteiden lähtöpaikan 
merkinnän pakollisuutta, koska se 
aiheuttaisi EU:n teollisuudelle huomattavia 
kustannuksia, jotka olisivat suhteettomia 
tämän toimenpiteen mahdollisesti 
tuottamaan lisäarvoon nähden; on tietoinen 
siitä, että EU:n teollisuuden on jo nyt 
täytettävä tiukat merkintävaatimukset, jotta 
kuluttajat saavat todenmukaista tietoa;

8. tukee mahdollisuutta jalostettujen 
elintarvikkeiden raaka-aineiden alkuperän 
vapaaehtoiseen merkintään ja vastustaa 
maataloustuotteiden lähtöpaikan 
merkinnän pakollisuutta, koska se 
aiheuttaisi EU:n teollisuudelle huomattavia 
kustannuksia, jotka olisivat suhteettomia 
tämän toimenpiteen mahdollisesti 
tuottamaan lisäarvoon nähden; on tietoinen 
siitä, että EU:n teollisuuden on jo nyt 
täytettävä tiukat merkintävaatimukset, jotta 
kuluttajat saavat todenmukaista tietoa; 
katsoo, ettei raaka-aineiden alkuperän 
vapaaehtoinen merkintä saisi haitata 
sisämarkkinoiden toimintaa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että maataloustuotteiden 
laatupolitiikan, esimerkiksi merkintöjen, 
olisi oltava johdonmukaista muun 
relevantin EU-lainsäädännön kanssa;
katsoo, että maataloustuotteiden 
laatupolitiikkaa olisi toteutettava tavalla, 
jossa otetaan huomioon uuden 
toimintalinjan kustannukset sekä tiettyjen 
alojen, kuten jalostettujen 
maataloustuotteiden, erityispiirteet;

Or. en

Tarkistus 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. katsoo, että EU:n maataloustuotteet 
täyttävät jo sinällään yhden 
laatuvaatimuksen, sillä ne on tuotettu 
tuotteen laatua, kestävää tuotantoa sekä 
ympäristö- ja terveyskriteerejä koskevien 
EU:n säännösten mukaisesti (täydentävät 
ehdot); lisäksi maataloustuotteiden 
viljelyn avulla varmistetaan Euroopan 
kulttuurimaiseman säilyminen; katsoo, 
että nämä edellytykset huomioon ottaen 
"Euroopassa kasvatettu"(tuotettu, 
valmistettu) -laatumerkinnän olisi oltava 
mahdollinen;

Or. de
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Tarkistus 10
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. on tyytyväinen komission aikomukseen 
luoda uusi EU:n luomumerkki, jonka 
avulla voidaan poistaa esteet näiden 
tuotteiden kaupalta sisämarkkinoilla; 
kannattaa myös luomutuotteiden 
kansainvälisen kaupan edistämiseksi 
tarpeellisten aloitteiden toteuttamista;

11. on tyytyväinen komission aikomukseen 
luoda uusi EU:n luomumerkki, jonka 
avulla voidaan poistaa esteet näiden 
tuotteiden kaupalta sisämarkkinoilla; 
kannattaa myös luomutuotteiden 
kansainvälisen kaupan edistämiseksi 
tarpeellisten aloitteiden toteuttamista; 
katsoo, että kolmansista maista peräisin 
olevien tuotteiden olisi täytettävä uuden 
EU:n luomumerkin edellyttämät 
vaatimukset ja valvontaa olisi 
tiukennettava;

Or. en

Tarkistus 11
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. pitää välttämättömänä edistää muita 
ympäristön huomioon ottavia 
tuotantojärjestelmiä, kuten integroitua 
tuotantojärjestelmää; korostaa, että 
integroitua tuotantoa koskevan EU-
lainsäädännön luominen antaisi 
enemmän näkyvyyttä 
elintarviketurvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun puolesta toimiville 
maatalous- ja karjataloustuottajille 
kolmansista maista peräisin olevan 
tuonnin suhteen;

12. pitää välttämättömänä edistää 
vapaaehtoista merkintää, joka koskee 
muita ympäristön ja eläimet huomioon 
ottavia tuotantojärjestelmiä, kuten 
integroitu tuotantojärjestelmä, 
ulkolaiduntaminen ja vuoristoseudun 
maatalous;

Or. en
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Tarkistus 12
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. pitää välttämättömänä edistää muita
ympäristön huomioon ottavia 
tuotantojärjestelmiä, kuten integroitua 
tuotantojärjestelmää; korostaa, että 
integroitua tuotantoa koskevan EU-
lainsäädännön luominen antaisi 
enemmän näkyvyyttä 
elintarviketurvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun puolesta toimiville 
maatalous- ja karjataloustuottajille 
kolmansista maista peräisin olevan 
tuonnin suhteen; kehottaa toteuttamaan 
samaan aikaan EU:n integroitua 
tuotantoa koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämiskampanjoita;

pitää välttämättömänä edistää orgaanista 
maanviljelyä ympäristön huomioon 
ottavana tuotantojärjestelmänä; kehottaa 
tästä syystä toteuttamaan orgaanista 
maanviljelyä koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämiskampanjoita;

Or. de

Tarkistus 13
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. pitää välttämättömänä edistää muita 
ympäristön huomioon ottavia 
tuotantojärjestelmiä, kuten integroitua 
tuotantojärjestelmää; korostaa, että 
integroitua tuotantoa koskevan EU-
lainsäädännön luominen antaisi enemmän 
näkyvyyttä elintarviketurvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun puolesta toimiville 
maatalous- ja karjataloustuottajille 
kolmansista maista peräisin olevan tuonnin 

12. Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.
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suhteen; kehottaa toteuttamaan samaan 
aikaan EU:n integroitua tuotantoa koskevia 
tiedotus- ja menekinedistämiskampanjoita;

Or. de

Tarkistus 14
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. katsoo, että on tärkeätä määritellä 
yhdenmukaisesti annettavat lisätiedot, 
kuten hiilijalanjälki;

Or. en

Tarkistus 15
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
12 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 b. katsoo, että olisi harkittava myös 
vaihtoehtoisia tiedotusmenetelmiä, kuten 
internetissä tai kuitissa annettavat tiedot

Or. en

Tarkistus 16
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
14 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

14. pahoittelee, että komission 
tiedonannossa ei viitata tarpeeseen tehostaa
menekinedistämistoimia, jotka ovat todella 
tärkeitä elintarvikkeiden laatua, 
elintarviketurvallisuutta ja 
ympäristönäkökohtien huomioon 
ottamista koskevien maataloustuottajien 
ponnistelujen hyödyntämisen kannalta; 
katsoo, että Euroopan unionin käytettävissä 
olevia menekinedistämiskeinoja olisi 
uudistettava niiden tehokkuuden 
parantamiseksi; ehdottaa siksi, että myös 
muita maataloustuotteita koskevilla EU:n 
markkinoilla otetaan käyttöön 
samanlainen menekinedistämistuki, joka 
on äskettäin myönnetty viinialalle;

14. pahoittelee, että komission 
tiedonannossa ei viitata tarpeeseen tehostaa 
kestäviä tuotantomenetelmiä koskevia 
menekinedistämistoimia; katsoo, että 
Euroopan unionin käytettävissä olevia 
menekinedistämiskeinoja olisi uudistettava 
niiden tehokkuuden parantamiseksi; 

Or. de

Tarkistus 17
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen kriteereistä, jotka koskevat 
elintarvikkeiden merkintään liittyviä 
ympäristönäkökohtia sekä sosiaalisia ja 
eettisiä näkökohtia.

Or. de


