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Resolutsiooni ettepanek B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Töödeldud toidus sisalduva liha päritoluriigi märkimine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et sõltuvalt asjaomasest 

liikmesriigist töödeldakse hinnanguliselt 

30–50 % tapaliha üldkogusest toiduainete 

koostisosadeks, enamasti hakklihaks, 

lihavalmististeks ja lihatoodeteks; 

D. arvestades, et sõltuvalt asjaomasest 

liikmesriigist töödeldakse hinnanguliselt 

30–50 % tapaliha üldkogusest toiduainete 

koostisosadeks, enamasti hakklihaks, 

lihavalmististeks ja lihatoodeteks; 

arvestades, et ELis töödeldud toidus 

sisalduva liha tootmismahust moodustab 

70 % sealiha, 18 % linnuliha, 10 % 

veiseliha ja 2 % muud lihaliigid; 

arvestades, et võrreldes veiselihaga on 

sea- ja linnuliha tootmine, tapakäitlus ja 

töötlemine erinev;  

Or. en 
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Töödeldud toidus sisalduva liha päritoluriigi märkimine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et komisjon peab veel 

esitama täiendavad seadusandlikud 

ettepanekud ning eeldatavasti võetakse 

parlamendi ja nõukogu arutelude 

tulemusena edasisi meetmeid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et toidutarneahela hindamise 

konsortsiumi 2013. aasta tarbijauuringu 

kohaselt tunti uuringuga hõlmatud 

toiduainerühmadest päritolu märkimise 

vastu kõige rohkem huvi lihatoodete puhul; 

arvestades, et uuringu tulemused viitavad 

eri tüüpi töödeldud lihatoodete 

põhjalikuma uurimise põhjal tõsiasjale, et 

üle 90 % vastanud tarbijatest peab toodetel 

päritolu näitamist oluliseks; 

I. arvestades, et toidutarneahela hindamise 

konsortsiumi 2013. aasta tarbijauuringu 

kohaselt tunti uuringuga hõlmatud 

toiduainerühmadest päritolu märkimise 

vastu kõige rohkem huvi lihatoodete puhul; 

arvestades, et uuringu tulemused viitavad 

eri tüüpi töödeldud lihatoodete 

põhjalikuma uurimise põhjal tõsiasjale, et 

üle 90 % vastanud tarbijatest peab toodetel 

päritolu näitamist oluliseks; arvestades, et 

uuringus jõuti ühtlasi järeldusele, et 

töödeldud toidus sisalduva liha 

päritoluriigi märkimine jäi tarbijate 

huvide järjestuses alles viiendale kohale 

(pärast maitset, „parim enne” kuupäeva, 

kvaliteeti ja hinda) ning et 80 % 

tarbijatest ei ole valmis maksma kõrgemat 

hinda päritolumärgistuse eest; 

Or. en 
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Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. rõhutab tõsiasja, et komisjoni 

aruandes leitakse, et päritoluriigi 

märkimine tooks kaasa tootmiskulude 

olulise kasvu ja suureneva hinnasurve 

põllumajandustootjatele ning et 90 % 

nendest kuludest tuleks tarbijatel kanda; 

Or. en 
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Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et 90 % lihatööstuse sektoris 

tegutsevatest ettevõtjatest on VKEd; 

rõhutab seda erilist osa, mis VKEdel on 

majanduskasvu ja töökohtade loomisel, 

nende panust Euroopa majanduse 

konkurentsivõimesse ning pühendumust 

toidu ohutuse ja kvaliteedi tagamisele; on 

veendunud, et kõnealuses valdkonnas 

tegutsejatele võrdsete võimaluste loomine 

on hädavajalik; 

4. rõhutab, et 90 % lihatööstuse sektoris 

tegutsevatest ettevõtjatest on VKEd; 

rõhutab seda erilist osa, mis VKEdel on 

majanduskasvu ja töökohtade loomisel, 

nende panust Euroopa majanduse 

konkurentsivõimesse ning pühendumust 

toidu ohutuse ja kvaliteedi tagamisele; 

juhib tähelepanu tõsiasjale, et komisjoni 

läbiviidud VKEsid käsitleva uuringu 

kohaselt vahetab enamik VKEsid oma 

tarnijaid kolm või enam korda aastas, et 

tagada mõistliku hinnaga tooraine ja 

kvaliteedi piisav tase; rõhutab asjaolu, et 

VKEde hinnangul suurendaks 

päritoluriigi kohustuslik märkimine 

halduskoormust; 

Or. en 
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Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. kordab veelkord, et toidupettuse 

võimaliku mõju pärast toiduohutusele, 

tarbijate tervisele ja usaldusele, 

toidutarneahela toimimisele ja 

põllumajandushindade stabiilsusele on 

põhjust muret tunda, ning rõhutab, et 

Euroopa tarbijate usalduse kiireks 

taastamiseks peaks toidupettuse 

küsimustega tegelemine olema esmatähtis; 

5. kordab veelkord, et toidupettuse 

võimaliku mõju pärast toiduohutusele, 

tarbijate tervisele ja usaldusele, 

toidutarneahela toimimisele ja 

põllumajandushindade stabiilsusele on 

põhjust muret tunda, ning rõhutab, et 

Euroopa tarbijate usalduse kiireks 

taastamiseks peaks toidupettuse 

küsimustega tegelemine olema esmatähtis; 

rõhutab siiski asjaolu, et päritoluriigi 

kohustuslik märkimine, mis kehtib 

veiseliha puhul, ei suutnud ära hoida 

pettust, kus veiseliha asemel müüdi 

hobuseliha; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. usub, et liha ja lihatoodete puhul 

päritoluriigi või -koha märkimine 

iseenesest ei hoia ära pettusi, kuid range 

jälgitavussüsteemi abil saab võimalikke 

rikkumisi avastada ja asjakohaseid 

meetmeid võtta; märgib, et hiljutised 

toiduskandaalid, sealhulgas hobuseliha 

kasutamine veiseliha pähe, on näidanud, 

et tarbijad soovivad rangemaid jälgitavuse 

ning tarbijate teavitamise eeskirju; juhib 

tähelepanu asjaolule, et rangemad 

jälgitavuse eeskirjad annaksid ka 

ametiasutustele võimaluse tegeleda 

toidupettusjuhtumitega tulemuslikumalt; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, kui oluline on kaaluda 

hobuseliha kasutamist töödeldud toidu 

koostisosana lisaks looma-, sea-, lamba-, 

kitse- ja kodulinnulihale, arvestades selle 

märkimisväärset osakaalu töödeldud 

toidus kasutatavas lihas; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. rõhutab ühtlasi komisjoni aruandestki 

ilmnevat tõsiasja, et üle 90 % vastanud 

tarbijatest peab töödeldud toiduainete 

puhul liha päritolu näitamist oluliseks
1
; 

märgib, et see võib olla üks paljudest 

tarbijakäitumist mõjutavatest teguritest; 

____________ 
1 COM(2013)0755, lk 7. 

8. rõhutab ühtlasi komisjoni aruandestki 

ilmnevat tõsiasja, et üle 90 % vastanud 

tarbijatest peab töödeldud toiduainete 

puhul liha päritolu näitamist oluliseks
1
; 

märgib, et see võib olla üks paljudest 

tarbijakäitumist mõjutavatest teguritest; 

märgib siiski, et töödeldud toidus 

sisalduva liha päritoluriigi märkimine jäi 

tarbijate huvide järjestuses alles viiendale 

kohale (pärast maitset, „parim enne” 

kuupäeva, kvaliteeti ja hinda); juhib 

tähelepanu komisjoni järeldusele, et 

tarbijad ei ole valmis maksma kõrgemat 

hinda päritolumärgistuse eest; 

___________ 

COM (2013)0755, lk 7. 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. usub, et koostisosana kasutatava liha 

päritolu märkimine aitab parandada kogu 

toidutarneahela jälgitavust, stabiliseerida 

lihatarnijate ja -käitlejate vahelisi suhteid 

ning suurendada toidukäitlejate hoolikust 

tarnijate ja toodete valimisel; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et hindadele 

avalduva mõju osas ei lange Prantsusmaa 

tarbijaorganisatsiooni poolt läbi viidud 

uuringu tulemused suures osas kokku 

komisjoni aruande järeldustega 

päritoluriigi märkimise nõude kehtestamise 

kulude kohta; soovitab võimalikust 

hinnamõjust selgema pildi saamiseks seda 

küsimust edasi uurida, tingimusel et 

uurimine toimub koostöös 

tarbijaorganisatsioonidega ega pidurda 

seadusandlike ettepanekute esitamist; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et hindadele 

avalduva mõju osas ei lange Prantsusmaa 

tarbijaorganisatsiooni poolt läbi viidud 

uuringu tulemused suures osas kokku 

komisjoni aruande järeldustega 

päritoluriigi märkimise nõude kehtestamise 

kulude kohta; soovitab võimalikust 

hinnamõjust selgema pildi saamiseks seda 

küsimust edasi uurida, tingimusel et 

uurimine toimub koostöös 

tarbijaorganisatsioonidega;  

Or. en 
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Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. märgib, et praegu valikuliselt pakutav 

päritoluteave võib olla tarbijate jaoks 

eksitav; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. nõuab tungivalt, et aruandele 

järgneksid komisjoni seadusandlikud 

ettepanekud, mida on vaja töödeldud 

toidus kasutatava liha päritolu märkimise 

kohustuslikuks muutmiseks, et tagada 

kogu toidutarneahela suurem läbipaistvus 

ja Euroopa tarbijate parem teavitamine, 

ning mille puhul on arvesse võetud 

mõjuhinnanguid ning välditud 

ülemääraste kulude ja halduskoormuse 

tekitamist; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  13 a. toetab arvukaid meetmeid 

eesmärgiga rakendada päritoluteabe 

vabatahtlikku märkimist, sest siis saaksid 

tarbijad, kes soovivad saada rohkem 

teavet ja on valmis selle eest maksma, 

valida vastavaid tooteid ja ettevõtjad 

saaksid luua lisandväärtust, kuid on 

mures sellise süsteemi üksikjuhtudel 

kuritarvitamise pärast; 

Or. en 

 

 


