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Tarkistus 1
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa Euroopan unionin 
maailmanlaajuista vastuuta ja painottaa 
tässä yhteydessä maissista, rapsista, 
palmuöljystä ja soijasta saatavan 
biopolttoaineen ylärajan vaikutusta osana 
polttoaineiden kokonaiskulutusta; 
kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, johon on 
kirjattu oikeus elintarvikkeisiin; toivoo, 
että rahoitusmarkkinadirektiivin osana 
sovitaan sitovista Euroopan tasoisista 
säännöistä mahdollisimman nopeasti, 
jotta voidaan hillitä keinottelua 
elintarvikkeilla ja maatalousmaalla;

Or. de

Tarkistus 2
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kiinnittää huomiota 
maananastukseen liittyvään kiireelliseen 
ongelmaan maailmanlaajuisen 
elintarvikekriisin aikana ja kehottaa sen 
vuoksi perustamaan julkisen 
eurooppalaisen rekisterin, johon kirjataan 
jokainen maananastustapaus; 
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Or. de

Tarkistus 3
Adam Bielan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä lihatuotteiden 
alkuperämerkintää koskevaa komission 
tulevaa täytäntöönpanosäädöstä sekä 
elintarvikkeiden ainesosana käytettävän 
lihan alkuperämerkintää koskevaa 
vaikutustenarviointia; on kuitenkin 
huolissaan siitä, että lainsäädännön 
lisääminen tällä alalla voi johtaa
kuluttajien ja pk-yritysten kustannusten 
nousuun;

2. pitää myönteisenä lihatuotteiden 
alkuperämerkintää koskevaa komission 
tulevaa täytäntöönpanosäädöstä sekä 
elintarvikkeiden ainesosana käytettävän 
lihan alkuperämerkintää koskevaa 
vaikutustenarviointia; korostaa, että tällä 
alalla kaiken lainsäädännön olisi 
perustuttava markkinoiden tarpeeseen, 
jotta ei heikennetä kilpailua, rajoiteta 
uusien pienyritysten pääsyä markkinoille 
tai lisätä kuluttajien ja pk-yritysten 
kustannuksia;

Or.pl

Tarkistus 4
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä lihatuotteiden 
alkuperämerkintää koskevaa komission 
tulevaa täytäntöönpanosäädöstä sekä 
elintarvikkeiden ainesosana käytettävän 
lihan alkuperämerkintää koskevaa 
vaikutustenarviointia; on kuitenkin 
huolissaan siitä, että lainsäädännön 
lisääminen tällä alalla voi johtaa kuluttajien 

2. pitää myönteisenä lihatuotteiden 
alkuperämerkintää koskevaa komission 
tulevaa täytäntöönpanosäädöstä sekä 
elintarvikkeiden ainesosana käytettävän 
lihan alkuperämerkintää koskevaa 
vaikutustenarviointia; on kuitenkin 
huolissaan siitä, että lainsäädännön 
lisääminen tällä alalla voi johtaa kuluttajien 
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ja pk-yritysten kustannusten nousuun; ja pk-yritysten kustannusten nousuun; 
katsoo, että pk-yritysten olisi saatava 
taloudellista tukea, jotta ne selviytyvät 
lisäkustannuksista;

Or. en

Tarkistus 5
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä lihatuotteiden 
alkuperämerkintää koskevaa komission 
tulevaa täytäntöönpanosäädöstä sekä 
elintarvikkeiden ainesosana käytettävän 
lihan alkuperämerkintää koskevaa 
vaikutustenarviointia; on kuitenkin 
huolissaan siitä, että lainsäädännön 
lisääminen tällä alalla voi johtaa kuluttajien 
ja pk-yritysten kustannusten nousuun;

2. pitää myönteisenä lihatuotteiden 
alkuperämerkintää koskevaa komission 
tulevaa täytäntöönpanosäädöstä sekä 
elintarvikkeiden ainesosana käytettävän 
lihan alkuperämerkintää koskevaa 
vaikutustenarviointia; korostaa selkeiden 
ja yhdenmukaistettujen sääntöjen 
merkitystä ja kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan ne täytäntöön nopeasti ja 
johdonmukaisesti kaikkialla EU:ssa; on 
kuitenkin huolissaan siitä, että 
lainsäädännön lisääminen tällä alalla voi 
johtaa kuluttajien ja pk-yritysten 
kustannusten nousuun;

Or. en

Tarkistus 6
Adam Bielan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tarvetta palauttaa kuluttajien 
luottamus elintarvikkeiden 
sisämarkkinoihin; toteaa, että asiassa 

3. korostaa tarvetta palauttaa kuluttajien 
luottamus elintarvikkeiden 
sisämarkkinoihin; korostaa, että tämä 
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voidaan edetä ennemminkin itsesääntelyn,
paremman lainsäädännön ja tehokkaiden 
valvontatoimien avulla kuin 
lainsäädäntöä lisäämällä;

voidaan saada aikaan muun muassa 
tehostamalla nykyisiä lainvalvonta- ja 
valvontajärjestelmiä; toteaa, että paras 
tapa edetä olisi ennemminkin paremman 
lainsäädännön laatiminen ja sen tehokas 
täytäntöönpano kuin lainsäädännön 
lisääminen;

Or.pl

Tarkistus 7
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tarvetta palauttaa kuluttajien 
luottamus elintarvikkeiden 
sisämarkkinoihin; toteaa, että asiassa 
voidaan edetä ennemminkin 
itsesääntelyn, paremman lainsäädännön ja 
tehokkaiden valvontatoimien avulla kuin
lainsäädäntöä lisäämällä;

3. korostaa tarvetta palauttaa kuluttajien 
luottamus elintarvikkeiden 
sisämarkkinoihin; toteaa, että 
markkinoiden itsesääntely on 
epäonnistunut, koska voiton 
maksimoinnin palvonta on vastoin EU:n 
kansalaisten etuja ja pyrkimyksiä, ja että 
paremman lainsäädännön ja tehokkaiden 
valvontatoimien avulla sekä lainsäädäntöä 
lisäämällä, jos sitä tarvitaan 
harhaanjohtavien merkintöjen tai 
turvallisuuskysymysten vastapainoksi, 
päästään eteenpäin;

Or. el

Tarkistus 8
Adam Bielan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
yksittäisten EU-maiden 
terveysviranomaisten välistä 
koordinointia, koska riittävän 
tietojenvaihdon puute avaa usein 
mahdollisuudet epärehellisille toimijoille 
toimitusketjussa;

Or.pl

Tarkistus 9
Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että riittävästi resursseja myönnetään 
virallista valvontaa varten, hyvin 
varustetun ja koulutetun henkilöstön 
suorittamat ennalta ilmoittamattomat ja 
riippumattomat tarkastukset mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tunnustaa hyvin varustetun ja 
koulutetun henkilöstön suorittamien 
ennalta ilmoittamattomien ja 
riippumattomien tarkastusten 
merkityksen; kehottaa jäsenvaltioita 
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varmistamaan, että riittävästi resursseja 
myönnetään virallista valvontaa varten; 
korostaa, että tehokasta valvontaa ja 
tarkastuksia olisi suoritettava siten, että ei 
aiheuteta ylimääräistä hallinnollista 
rasitetta tai vaikuteta kielteisesti pk-
yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä sitä, että virallista 
valvontaa koskevassa komission 
arvioinnissa esitetään taloudellinen peruste 
sille, miksi petoksiin ei kannata ryhtyä; 
korostaa kuitenkin, että seuraamukset 
elintarvikealalla ovat nykyisellään 
riittämättömät petosten torjumiseksi; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön ankarampia ja 
varoittavampia seuraamuksia;

5. pitää myönteisenä sitä, että virallista 
valvontaa koskevassa komission 
arvioinnissa esitetään taloudellinen peruste 
sille, miksi petoksiin ei kannata ryhtyä; 
korostaa kuitenkin, että seuraamukset 
elintarvikealalla ovat nykyisellään 
riittämättömät petosten torjumiseksi; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön ankarampia, 
oikeasuhteisia ja varoittavampia 
seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 12
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä sitä, että virallista 
valvontaa koskevassa komission 
arvioinnissa esitetään taloudellinen peruste 

5. pitää myönteisenä sitä, että virallista 
valvontaa koskevassa komission 
arvioinnissa esitetään taloudellinen peruste 
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sille, miksi petoksiin ei kannata ryhtyä; 
korostaa kuitenkin, että seuraamukset 
elintarvikealalla ovat nykyisellään 
riittämättömät petosten torjumiseksi; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön ankarampia ja 
varoittavampia seuraamuksia;

sille, miksi petoksiin ei kannata ryhtyä; 
korostaa kuitenkin, että seuraamukset 
elintarvikealalla ovat nykyisellään 
riittämättömät petosten torjumiseksi; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön ankarampia ja 
varoittavampia seuraamuksia ja 
suorittamaan ennalta ilmoittamattomia 
tarkastuksia elintarvikeketjun kaikilla 
tasoilla; 

Or. de

Tarkistus 13
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on tarpeen parantaa 
tiedonkulkua elintarvikerikosten 
parantamiseksi esimerkiksi perustamalla 
erikoistuneita rikoksentorjuntayksiköitä, 
parantamalla valvontaa ja tiedonkeruuta 
sekä internetin koordinoitujen 
valvontarakenteiden avulla; 

Or. en

Tarkistus 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on huolissaan siitä, että petostapaukset 
johtavat vain harvoin oikeudellisiin 
toimiin; korostaa, että asianomaisten 
julkisten viranomaisten ja elintarvikealan 

6. on huolissaan siitä, että petostapaukset 
johtavat vain harvoin oikeudellisiin 
toimiin; korostaa, että nämä tutkimukset 
olisi asetettava entistä paremmin
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toimijoiden välistä yhteistyötä olisi 
tehostettava; korostaa tarvetta 
petostentorjuntavalmiuksien 
vahvistamiseen sekä ennakointiin 
reaktiivisuuden sijaan.

tärkeysjärjestykseen ja että asianomaisten 
julkisten viranomaisten (esimerkiksi 
elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto, 
OLAF, tulli ja lainvalvontaviranomaiset)
ja elintarvikealan toimijoiden välistä 
yhteistyötä olisi tehostettava; korostaa 
tarvetta petostentorjuntavalmiuksien 
vahvistamiseen (esimerkiksi tietotekniset 
välineet) sekä ennakointiin reaktiivisuuden 
sijaan.

Or. en

Tarkistus 15
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on huolissaan siitä, että petostapaukset 
johtavat vain harvoin oikeudellisiin 
toimiin; korostaa, että asianomaisten 
julkisten viranomaisten ja elintarvikealan 
toimijoiden välistä yhteistyötä olisi 
tehostettava; korostaa tarvetta 
petostentorjuntavalmiuksien 
vahvistamiseen sekä ennakointiin 
reaktiivisuuden sijaan.

6. on huolissaan siitä, että petostapaukset 
johtavat vain harvoin oikeudellisiin
toimiin; korostaa, että asianomaisten 
julkisten viranomaisten ja elintarvikealan 
toimijoiden välistä yhteistyötä olisi 
tehostettava erityisesti, kun on kyse rajat 
ylittävistä petoksista; korostaa tarvetta 
petostentorjuntavalmiuksien 
vahvistamiseen sekä ennakointiin 
reaktiivisuuden sijaan; korostaa tarvetta 
lisätä elintarvike- ja 
eläinlääkintäviranomaisten käytettävissä 
olevia resursseja erityisesti siksi, että 
voidaan varmistaa kattava valvonta ja 
tehokkaat toimet elintarvikepetosten 
torjumiseksi.

Or. de


