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Muudatusettepanek 11
Antonio De Blasio

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 tagama koostisainete 
päritolu ja tootmistehnoloogia autentsuse; 
on seepärast seisukohal, et selliseid kavasid 
tuleb teostada ja rakendada tugevdatud 
kontrolli ja jälgimissüsteemidega;

Or. hu

Muudatusettepanek 12
Antonio De Blasio

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 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
kohustuslikus korras;

Or. hu

Muudatusettepanek 13
Antonio De Blasio

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab, et põllumajandustoodete ja 
toiduainete kvaliteedigarantiid ning 
päritolu tähistavat märgistust 
“valmistatud ELis” kasutataks ainult siis, 
kui tooted ei sisalda ühtki kolmandatest 
riikidest pärit koostisosa ja kui nende 
tootmisprotsessi ükski etapp ei toimu 
kolmandas riigis;

Or. hu

Muudatusettepanek 14
Antonio De Blasio

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab edasist turustamisstandardite 
lihtsustamist kohaldatavate 
põhikriteeriumite selgitamise kaudu; 
eksitava kasutamise vältimiseks nõuab 
kindlaksmääratud mõistete, nt „madala 
süsivesikute sisaldusega” ja „looduslik” 
kasutamist käsitlevate ELi suuniste välja 
töötamist;

3. nõuab edasist turustamisstandardite 
lihtsustamist kohaldatavate 
põhikriteeriumite selgitamise kaudu; 
eksitava kasutamise vältimiseks nõuab 
kindlaksmääratud mõistete, nt „vähese 
suhkrusisaldusega“, „madala süsivesikute 
sisaldusega”, „dieettoit“ ja „looduslik” 
kasutamist käsitlevate ELi suuniste välja 
töötamist;

Or. hu

Muudatusettepanek 15
Antonio De Blasio

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust edendada
mahepõllundustooteid ja talupidamist kui

4. rõhutab vajadust edendada mahetooteid
ja -põllundust kui kõrgekvaliteedilise toidu 
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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;

allikaid ning keskkonna- ja loomade heaolu 
kaitse katalüsaatoreid; nõuab kohustusliku 
ELi logo viivituseta kasutuselevõtmist, mis 
tõstaks tarbijate teadlikkust ja mahetoodete
ära tundmist ning eristaks ehtsaid 
Euroopa mahetooteid;

Or. hu

Muudatusettepanek 16
Antonio De Blasio

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 välja töötama nii EList 
pärit kui ka kolmandatest riikidest sisse 
veetud toiduainete jaoks kriteeriumid
kvaliteedialgatustele, nagu vabatahtlikud 
„GMO-vaba” märgistussüsteemid, mis 
tagavad tarbijatele selge valiku.

Or. hu
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