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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  1 

Alyn Smith 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

James Nicholson 

fraktsiooni ECR nimel 

George Lyon 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A7-0029/2010 

Giancarlo Scotta' 

Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika: millist strateegiat kasutada? 

KOM(2009)0234 – 2009/2105(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. rõhutab, et praeguse seisuga ei anna 

erasektori sertifitseerimissüsteemid 

asjaomaste toodete kvaliteedi kohta 

täiendavat teavet, pigem saab neist sageli 

finants- ja halduskoormus, mis raskendab 

põllumajandusettevõtjate turulepääsu;  

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 
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fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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fraktsiooni ECR nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. palub sellega seoses komisjonil teha 

uuring, et selgitada välja võimalused, 

kuidas anda Euroopa tootjatele võimalus 

näidata oma toodetel kvaliteedi ja 

toiduohutuse tagamise ning Euroopa 

tootmisstandardite järgimise osas tehtud 

jõupingutusi, sh ELi kvaliteedilogo abil, 

mida peaks saama kasutada üksnes 

selliste põllumajandustoodete puhul, mis 

on toodetud täielikult Euroopa Liidus, 

ning mis – arvestades, et logo tõendaks 

õigusaktide täitmist, mida ametlikult 

kontrollitakse – ei tooks mingil juhul 

kaasa lisakulusid tootjatele ega finants- 

või halduskoormust kontrolli teostavatele 

liikmesriikidele; 

16. palub sellega seoses komisjonil teha 

uuring, et selgitada välja võimalused, 

kuidas anda Euroopa tootjatele võimalus 

näidata oma toodetel kvaliteedi ja 

toiduohutuse tagamise ning Euroopa 

tootmisstandardite järgimise osas tehtud 

jõupingutusi; 

Or. en 
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Lõige 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. väljendab kahetsust, et ühenduse 

turustuseeskirjad puu- ja juurviljade 

sektoris on peaaegu täielikult kõrvale 

jäetud; kutsub liikmesriike ja komisjoni 

üles algatama üksikasjalikku arutelu selle 

meetme mõju uurimiseks, et taastada 

vajaduse korral tugev ühenduse 

raamistik, mis tugevdaks äritehingute 

läbipaistvust ja kehtestaks tootjatele ühise 

keele ning kliendisõbralikud 

kvaliteedikriteeriumid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Alyn Smith 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. nõuab tungivalt, et tarbijatele antaks 

kogu olemasolev asjakohane teave; toetab 

tootmiskohamärgist käsitlevate 

kohustuslike õigusaktide kehtestamist 

esmatoodete puhul iga üksikjuhtumi 

puhul eraldi; on seisukohal, et eelnimetatu 

elluviimisel tuleb arvesse võtta kogu 

Euroopat hõlmava meetme kulusid ning 

konkreetsete sektorite, nagu töödeldud 

põllumajandussaaduste sektori erisusi; 

24. pooldab tarbijatele võimalikult suure 

hulga teabe andmist; toetab 

tootmiskohamärgist käsitlevate 

kõikehõlmavate ja kohustuslike 

õigusaktide kehtestamist; on seisukohal, et 

eelnimetatu elluviimisel tuleb arvesse võtta 

kogu Euroopat hõlmava meetme kulusid 

ning konkreetsete sektorite, nagu 

töödeldud põllumajandussaaduste sektori 

erisusi; 

 

Or. en 

(Tõlkija märkus: muudatusettepanekuga soovitakse lisada fraas „nagu töödeldud 

põllumajandussaaduste sektori”, mis on eestikeelses tekstis ekslikult juba olemas.) 

 


