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Muudatusettepanek 1
Alojz Peterle

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et toidukvaliteedisüsteemidega
peaksid tarbijatele tagama koostisainete 
kohaliku päritolu ja tootmistehnoloogia 
autentsuse; on seepärast seisukohal, et 
sellised kavasid tuleb teostada tugevdatud 
kontrolli ja jälgimissüsteemidega;

1. rõhutab, et toidukvaliteedisüsteemid
peaksid tarbijatele andma teavet ja tagama 
koostisainete kohaliku päritolu ja 
tootmistehnoloogia autentsuse; on 
seepärast seisukohal, et sellised kavasid 
tuleb teostada tugevdatud kontrolli ja 
jälgimissüsteemidega;

Or. sl

Muudatusettepanek 2
Elisabetta Gardini

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et toiduainete peamise 
koostisosa või peamiste koostisosade 
päritolukohaga märgistamine on 
soovitatav, kui peamine koostisosa ei 
pärine kaitstud geograafilise tähisega või 
kaitstud päritolunimetusega piirkonnast; 
peamise koostisosana tõlgendatakse 
toiduainest rohkem kui 50% moodustavat 
koostisosa; lisaks rõhutab, et selliseid 
märgistamissüsteeme tuleks kasutada 
vabatahtlikkuse alusel;

2. on veendunud, et toiduainete 
päritolukohale viitamine peaks olema 
kohustuslik, et pakkuda tarbijatele 
teadliku valiku tegemiseks vajalikku 
teavet;

Or. it
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Muudatusettepanek 3
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et toiduainete peamise 
koostisosa või peamiste koostisosade 
päritolukohaga märgistamine on 
soovitatav, kui peamine koostisosa ei 
pärine kaitstud geograafilise tähisega või 
kaitstud päritolunimetusega piirkonnast; 
peamise koostisosana tõlgendatakse 
toiduainest rohkem kui 50% moodustavat 
koostisosa; lisaks rõhutab, et selliseid 
märgistamissüsteeme tuleks kasutada 
vabatahtlikkuse alusel;

2. rõhutab, et toiduainele päritoluriigi 
märkimine peaks olema kohustuslik 
selliste toiduainete puhul, mis sisaldavad 
ainult üht koostisosa; toiduainete puhul, 
mis sisaldavad mitut koostisosa, peaks 
kohustuslik olema peamise koostisosa ja 
iseloomuliku (iseloomulike) 
koostisosa(de) päritoluriigi märkimine; 
liha ja lihatooteid sisaldavate toiduainete 
puhul tuleb päritoluriigi määramisel võtta 
arvesse ka sündimise, kasvamise ja 
tapmise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust edendada 
mahepõllundustooteid ja talupidamist kui 
kõrgekvaliteedilise toidu allikaid ning 
keskkonna- ja loomade heaolu kaitse 
katalüsaatoreid; nõuab 
sertifitseerimissüsteemi lihtsustamist, et
arendada edasi mahepõllundusetoodete
turgu, ja kohustusliku ELi logo viivituseta 
kasutuselevõtmist, mis tõstaks tarbijate 
teadlikkust ja mahepõllundustoodete ära 
tundmist;

4. rõhutab vajadust edendada ja toetada
mahetooteid ja -põllundust kui 
kõrgekvaliteedilise toidu allikaid ning 
keskkonna- ja loomade heaolu kaitse 
katalüsaatoreid, arendada edasi
mahetoodete turgu ja võtta viivituseta 
kasutusele kohustuslik ELi logo, mis 
tõstaks tarbijate teadlikkust ja mahetoodete
ära tundmist, lubades samal ajal 
siseriiklike märgiste ja 
põllumajandustootjate liitude märgiste 
kasutamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Renate Sommer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust edendada 
mahepõllundustooteid ja talupidamist kui 
kõrgekvaliteedilise toidu allikaid ning 
keskkonna- ja loomade heaolu kaitse 
katalüsaatoreid; nõuab
sertifitseerimissüsteemi lihtsustamist, et 
arendada edasi mahepõllundusetoodete
turgu, ja kohustusliku ELi logo viivituseta 
kasutuselevõtmist, mis tõstaks tarbijate 
teadlikkust ja mahepõllundustoodete ära 
tundmist;

4. rõhutab vajadust edendada mahetooteid
ja -põllundust kui kõrgekvaliteedilise toidu 
allikaid ning keskkonna- ja loomade heaolu 
kaitse katalüsaatoreid; nõuab mahetoodete
turu edasi arendamist ja kohustusliku ELi 
logo viivituseta kasutuselevõtmist, mis 
tõstaks tarbijate teadlikkust ja mahetoodete
ära tundmist;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab, et tarbijatel on üha kasvavad 
nõudmised toidu ja toiduainete 
kvaliteedile, mitte ainult turvalisuse, vaid 
ka eetiliste kaalutluste tõttu, nagu näiteks 
keskkonnasäästlikkus, loomade heaolu 
kaitse ja geneetiliselt muundatud 
organismide (GMO) tehnoloogia; kutsub 
komisjoni üles esitama kriteeriumeid 
kvaliteedialgatustele, nagu vabatahtlikud 
„GMO-vaba” märgistussüsteemid, mis 
tagavad tarbijatele selge valiku.

5. tunnistab, et tarbijatel on üha kasvavad 
nõudmised toidu ja toiduainete 
kvaliteedile, mitte ainult ohutuse, vaid ka 
eetiliste kaalutluste tõttu, nagu näiteks 
keskkonnasäästlikkus, loomade heaolu 
kaitse ja geneetiliselt muundatud 
organismide (GMO) tehnoloogia; kutsub 
komisjoni üles toetama selliste toiduainete 
märgistamise kohustust, mis on toodetud 
loomadest, keda on söödetud geneetiliselt 
muundatud söödaga, ja esitama 
kriteeriumeid kvaliteedialgatustele, nagu 
vabatahtlikud „GMO-vaba” 
märgistussüsteemid, mis tagavad tarbijatele 
selge valiku.
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Renate Sommer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab, et tarbijatel on üha kasvavad 
nõudmised toidu ja toiduainete 
kvaliteedile, mitte ainult turvalisuse, vaid 
ka eetiliste kaalutluste tõttu, nagu näiteks 
keskkonnasäästlikkus, loomade heaolu 
kaitse ja geneetiliselt muundatud 
organismide (GMO) tehnoloogia; kutsub 
komisjoni üles esitama kriteeriumeid 
kvaliteedialgatustele, nagu vabatahtlikud 
„GMO-vaba” märgistussüsteemid, mis 
tagavad tarbijatele selge valiku.

5. tunnistab, et tarbijatel on üha kasvavad 
nõudmised toidu ja toiduainete 
kvaliteedile, mitte ainult ohutuse, vaid ka 
eetiliste kaalutluste tõttu, nagu näiteks 
keskkonnasäästlikkus, loomade heaolu 
kaitse ja geneetiliselt muundatud 
organismide (GMO) tehnoloogia.

Or. de

Muudatusettepanek 8
Satu Hassi

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab selliste algatuste tähtsust, 
nagu teadlikku ja tervislikku toitumist 
propageeriv Slow Foodi nimeline 
liikumine.

Or. en



AM\764080ET.doc 7/7 PE418.336v01-00

ET

Muudatusettepanek 9
Alojz Peterle

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab kontrollitud tootmisega 
toiduainete jaoks kaubamärgi 
väljatöötamise ja propageerimise 
toetamist;

Or. sl

Muudatusettepanek 10
Alojz Peterle

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. nõuab meetmeid, mis väldiksid 
koostisainete läbipaistmatut lisamist ELi 
toiduainetesse tingimustes, kus puudub 
selge teave tootmistingimuste või -
kontrolli kohta.

Or. sl
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