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Tarkistus 1
Alojz Peterle

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että elintarvikkeiden 
laatujärjestelmissä olisi annettava 
kuluttajille takeet paikallisten ainesosien ja 
tuotantomenetelmien aitoudesta; katsoo 
siksi, että kyseisiä järjestelmiä on tuettava 
tehostamalla valvonta- ja 
jäljitettävyysjärjestelmiä;

1. korostaa, että elintarvikkeiden 
laatujärjestelmissä olisi jaettava tietoa ja
annettava kuluttajille takeet paikallisten 
ainesosien ja tuotantomenetelmien 
aitoudesta; katsoo siksi, että kyseisiä 
järjestelmiä on tuettava tehostamalla 
valvonta- ja jäljitettävyysjärjestelmiä;

Or. sl

Tarkistus 2
Elisabetta Gardini

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että elintarvikkeiden
tärkeimpien ainesosien alkuperän
merkitseminen on suotavaa, jos tärkein 
ainesosa ei ole peräisin suojattua 
maantieteellistä merkintää (SMM) tai 
suojattua alkuperänimitystä (SAN) 
soveltavalta alueelta; katsoo, että 
tärkeimmäksi ainesosaksi olisi tulkittava 
ainesosa, joka muodostaa yli 50 prosenttia 
elintarvikkeesta; tähdentää lisäksi, että 
tällaisia merkintäjärjestelmiä olisi 
sovellettava vapaaehtoisesti;

2. katsoo, että elintarvikkeiden alkuperän 
merkitsemisen olisi oltava pakollista, jotta 
kuluttajat saavat tarvitsemansa tiedot 
tietoon perustuvan valinnan tekemiseksi;

Or. it
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Tarkistus 3
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että elintarvikkeiden 
tärkeimpien ainesosien alkuperän 
merkitseminen on suotavaa, jos tärkein 
ainesosa ei ole peräisin suojattua 
maantieteellistä merkintää (SMM) tai 
suojattua alkuperänimitystä (SAN) 
soveltavalta alueelta; katsoo, että 
tärkeimmäksi ainesosaksi olisi tulkittava 
ainesosa, joka muodostaa yli 50 prosenttia 
elintarvikkeesta; tähdentää lisäksi, että 
tällaisia merkintäjärjestelmiä olisi 
sovellettava vapaaehtoisesti;

2. painottaa, että alkuperämaa olisi 
merkittävä elintarvikkeisiin, jotka 
koostuvat yhdestä ainoasta ainesosasta, ja 
sellaisiin elintarvikkeisiin, jotka koostuvat 
useammasta ainesosasta, alkuperämaa 
olisi merkittävä tärkeimmän ainesosan ja 
tunnusomaisen ainesosan / 
tunnusomaisten ainesosien osalta; mitä 
tulee lihaan ja elintarvikkeisiin, jotka 
sisältävät lihatuotteita, alkuperämaan 
merkinnässä on otettava huomioon 
syntymä-, kasvatus- ja teurastuspaikat;

Or. en

Tarkistus 4
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta edistää luomutuotteita 
ja luomuviljelyä laadukkaiden 
elintarvikkeiden lähteinä ja ympäristön ja 
eläinten hyvinvoinnin suojelemisen 
katalysaattorina; vaatii 
sertifiointijärjestelmän 
yksinkertaistamista luomutuotteiden 
kaupan pitämisen kehittämiseksi ja 
pakollisen EU-tunnuksen käyttöön 
ottamista viipymättä kuluttajien 
valistamiseksi ja luomutuotteiden 
tunnistamiseksi;

4. korostaa tarvetta edistää ja tukea
luomutuotteita ja luomuviljelyä 
laadukkaiden elintarvikkeiden lähteinä ja 
ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin 
suojelemisen katalysaattorina; katsoo, että 
on kehitettävä luomutuotteiden 
kaupanpitämistä ja otettava pakollinen 
EU-tunnus käyttöön viipymättä kuluttajien 
valistamiseksi ja luomutuotteiden 
tunnistamiseksi sekä sallittava kansalliset 
ja maataloustuottajayhdistysten 
merkinnät;

Or. en
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Tarkistus 5
Renate Sommer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta edistää luomutuotteita 
ja luomuviljelyä laadukkaiden 
elintarvikkeiden lähteinä ja ympäristön ja 
eläinten hyvinvoinnin suojelemisen 
katalysaattorina; vaatii 
sertifiointijärjestelmän 
yksinkertaistamista luomutuotteiden 
kaupan pitämisen kehittämiseksi ja 
pakollisen EU-tunnuksen käyttöön 
ottamista viipymättä kuluttajien 
valistamiseksi ja luomutuotteiden 
tunnistamiseksi;

4. korostaa tarvetta edistää luomutuotteita 
ja luomuviljelyä laadukkaiden 
elintarvikkeiden lähteinä ja ympäristön ja 
eläinten hyvinvoinnin suojelemisen 
katalysaattorina; vaatii luomutuotteiden 
kaupan pitämisen kehittämistä ja 
pakollisen EU-tunnuksen käyttöön 
ottamista viipymättä kuluttajien 
valistamiseksi ja luomutuotteiden 
tunnistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 6
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että laadukkaiden 
elintarvikkeiden ja ruokatuotteiden kysyntä 
on kasvanut huomion kiinnittyessä 
turvallisuuden ohella myös eettisiin 
huolenaiheisiin, kuten kestävyyteen 
ympäristön kannalta, eläinten hyvinvoinnin 
suojelemiseen ja muuntogeenisiin 
organismeihin (GMO); kehottaa komissiota 
luomaan kriteerit laatuhankkeille, kuten 
vapaaehtoisuuteen perustuvalle ei sisällä 
GMO:ja -merkinnälle, jonka ansiosta 
kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja.

5. myöntää, että laadukkaiden 
elintarvikkeiden ja ruokatuotteiden kysyntä 
on kasvanut huomion kiinnittyessä 
turvallisuuden ohella myös eettisiin 
huolenaiheisiin, kuten kestävyyteen 
ympäristön kannalta, eläinten hyvinvoinnin 
suojelemiseen ja muuntogeenisiin 
organismeihin (GMO); kehottaa komissiota
tukemaan pakollisten merkintöjen 
edellyttämistä elintarvikkeissa, jotka on 
tuotettu muuntogeenisellä rehulla 
ruokituista eläimistä, ja luomaan kriteerit 
laatuhankkeille, kuten vapaaehtoisuuteen 
perustuvalle ei sisällä GMO:ja 
-merkinnälle, jonka ansiosta kuluttajat 
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voivat tehdä tietoisia valintoja.

Or. en

Tarkistus 7
Renate Sommer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että laadukkaiden 
elintarvikkeiden ja ruokatuotteiden kysyntä 
on kasvanut huomion kiinnittyessä 
turvallisuuden ohella myös eettisiin 
huolenaiheisiin, kuten kestävyyteen 
ympäristön kannalta, eläinten hyvinvoinnin 
suojelemiseen ja muuntogeenisiin 
organismeihin (GMO); kehottaa 
komissiota luomaan kriteerit 
laatuhankkeille, kuten vapaaehtoisuuteen 
perustuvalle ei sisällä GMO:ja 
-merkinnälle, jonka ansiosta kuluttajat 
voivat tehdä tietoisia valintoja.

5. myöntää, että laadukkaiden 
elintarvikkeiden ja ruokatuotteiden kysyntä 
on kasvanut huomion kiinnittyessä 
turvallisuuden ohella myös eettisiin 
huolenaiheisiin, kuten kestävyyteen 
ympäristön kannalta, eläinten hyvinvoinnin 
suojelemiseen ja muuntogeenisiin 
organismeihin (GMO).

Or. de

Tarkistus 8
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tiettyjen aloitteiden, 
esimerkiksi Slow Food -liikkeen, 
merkitystä tiedostavan ja terveellisen 
ruokavalion kannalta.

Or. en
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Tarkistus 9
Alojz Peterle

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vaatii tukemaan valvotusti tuotettujen 
elintarvikkeiden tavaramerkkien 
kehittämistä ja edistämistä;

Or. sl

Tarkistus 10
Alojz Peterle

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. vaatii toimia sen estämiseksi, että 
EU:n elintarviketuotteisiin lisätään ei-
avoimesti ainesosia, silloin kun ei ole 
selvää tietoa niiden tuotannon 
olosuhteista tai valvonnasta.

Or. sl
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