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Tarkistus 11
Antonio De Blasio

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 annettava 
kuluttajille takeet ainesosien ja 
tuotantomenetelmien aitoudesta; katsoo 
siksi, että kyseisiä järjestelmiä on tuettava 
tehostamalla ja pitämällä yllä valvonta- ja 
jäljitettävyysjärjestelmiä;

Or. hu

Tarkistus 12
Antonio De Blasio

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 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 pakollisina;

Or. hu
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Tarkistus 13
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. edellyttää. että laadun takeena 
käytettävää ja maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden alkuperän ilmoittavaa 
"valmistettu EU:ssa -merkintää käytetään 
vain silloin kun tuotteissa ei ole 
kolmansista maista peräisin olevia 
ainesosia eikä tuotantoprosessin mitään 
vaihetta ole viety läpi kolmannessa 
maassa;

Or. hu

Tarkistus 14
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. edellyttää kaupan pitämistä koskevien 
standardien yksinkertaistamista entisestään 
täsmentämällä sovellettavat pääkriteerit;
edellyttää, että EU:ssa kehitetään ohjeet 
yleisten varattujen ilmausten, kuten 
"vähähiilinen" ja "luonnollinen" käytölle, 
jotta harhaanjohtavat käytänteet kyetään 
välttämään;

3. edellyttää kaupan pitämistä koskevien 
standardien yksinkertaistamista entisestään 
täsmentämällä sovellettavat pääkriteerit; 
edellyttää, että EU:ssa kehitetään ohjeet 
yleisten varattujen ilmausten, kuten 
"vähäsokerinen", "vähähiilinen", 
"ruokavalio-" ja "luonnollinen" käytölle, 
jotta harhaanjohtavat käytänteet kyetään 
välttämään;

Or. hu
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Tarkistus 15
Antonio De Blasio

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 pakollisen EU-
tunnuksen käyttöön ottamista viipymättä 
kuluttajien valistamiseksi ja 
luomutuotteiden tunnistamiseksi sekä 
aitojen eurooppalaisten luomutuotteiden 
erottelemiseksi;

Or. hu

Tarkistus 16
Antonio De Blasio

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 
luomaan sekä unionin elintarvikkeisiin ja 
ruokatuotteisiin että kolmansista maista 
tuotuihin elintarvikkeisiin ja 
ruokatuotteisiin yhdenvertaisesti 
sovellettavat kriteerit laatuhankkeille, 
kuten vapaaehtoisuuteen perustuvalle ei 
sisällä GMO:ja -merkinnälle, jonka 
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ansiosta kuluttajat voivat tehdä tietoisia 
valintoja.

Or. hu
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