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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr …/…,

…,

uuendtoidu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008

ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97

ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

                                               

1 ELT C 224, 30.8.2008, lk 81.
2 Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2009. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata), nõukogu ... esimese lugemise seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni 
avaldamata) ning Euroopa Parlamendi ... seisukoht ((Euroopa Liidu Teatajas seni 
avaldamata). 
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ning arvestades järgmist:

(1) Ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine on siseturu oluline aspekt ning aitab oluliselt 

kaasa kodanike tervise ja heaolu parandamisele ning nende sotsiaalsete ja majanduslike 

huvide kaitsmisele. Erinevused uuendtoidu ohutuse hindamist ja lubade väljastamist 

käsitlevates siseriiklikes õigus- ja haldusnormides võivad takistada uuendtoidu vaba 

liikumist, luues seega ebaõiglased konkurentsitingimused.

(2) Liidu poliitika elluviimisel tuleks tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. Vajaduse 

korral tuleks osutada asjakohast tähelepanu keskkonnakaitsele ja loomade heaolule.
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(3) Liidu eeskirjad uuendtoidu kohta kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 

1997. aasta määrusega (EÜ) nr 258/97 (uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta)1

ning komisjoni 20. septembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1852/2001 (millega 

kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava 

teabe avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud eeskirjad)2. Selguse huvides tuleks 

määrused (EÜ) nr 258/97 ja (EÜ) nr 1852/2001 kehtetuks tunnistada ning asendada määrus 

(EÜ) nr 258/97 käesoleva määrusega. Komisjoni 29. juuli 1997. aasta soovitus 97/618/EÜ 

(uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade turuleviimise avalduse jaoks vajalike 

teadusaspektide ja teabe esitamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 258/937 alusel esmase ohutushindamise aruannete koostamise kohta) tuleks 

seetõttu uuendtoidu suhtes aegunuks kuulutada.

                                               

1 EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1. 
2 EÜT L 253, 21.9.2001, lk 17.
3 EÜT L 253, 16.9.1997, lk 1.
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(4) Et tagada järjepidevus määrusega (EÜ) nr 258/97, tuleks toidu uuenduslikuna käsitamise 

kriteeriumina säilitada olulisel määral liidus inimtoiduna kasutamise puudumine enne 

määruse (EÜ) nr 258/97 kohaldamiskuupäeva, st 15. maid 1997. Liidus kasutamine osutab 

kasutamisele liikmesriikides, sõltumata kuupäevast, mil nad Euroopa Liiduga ühinesid.

(5) Kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) 

nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, 

asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud 

menetlused)1. Kehtivat uuendtoidu määratlust tuleks muuta selgemaks ja ajakohastada, 

asendades olemasolevad kategooriad viitega üldisemale toidu määratlusele kõnealuses 

määruses.

                                               

1 EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
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(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb käsitada uuenduslikuna, kui sellele toidule on 

rakendatud tootmistehnoloogiat, mida varem liidus toidu tootmiseks kasutatud ei ole. 

Eelkõige peaks käesolev määrus hõlmama uusi aretuse ja toidutootmisprotsesside 

tehnoloogiaid, mis mõjutavad toitu ja seega võivad mõjutada ka toiduohutust. Uuendtoit 

peaks seega hõlmama toitu, mis on toodetud ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil 

kasvatatud loomadest ja nende järglastest; toitu, mis on toodetud ebatraditsiooniliste 

aretustehnikate abil kasvatatud taimedest; toitu, mis on toodetud uute tootmisprotsesside 

abil, mis võivad toitu mõjutada, ja tehniliselt toodetud nanomaterjale sisaldavat või neist 

koosnevat toitu. Uuendtoiduna ei peaks käsitama uutest taimesortidest või traditsiooniliste 

aretustehnikate abil saadud loomatõugudest saadud toitu. Samuti tuleks selgitada, et 

kolmandatest riikidest pärinevat toitu, mis on liidus uuenduslik, saab pidada 

traditsiooniliseks ainult siis, kui see on saadud määruses (EÜ) nr 178/2002 määratletud 

esmatootmisest, sõltumata sellest, kas tegemist on töödeldud või töötlemata toiduga (nt 

puuviljad, moos, puuviljamahl). Sellisel viisil saadud toit ei tohiks aga hõlmata toitu, mis 

on toodetud ebatraditsioonilise aretustehnika abil kasvatatud loomadest või taimedest, 

toitu, mis on toodetud selliste loomade järglastest, ega ka toitu, mille tootmisel on 

kasutatud uut tootmisprotsessi.
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(7) Võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 1997. aasta otsusega asutatud teaduse ja uute 

tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 16. jaanuari 2008. aasta arvamust ja Euroopa 

Toiduohutusameti 15. juuli 2008. aasta arvamust, on loomade kloonimise tehnikatel (nagu 

somaatiliste rakkude tuuma siirdamine) spetsiifilised tunnused, mistõttu ei saa käesoleva 

määrusega reguleerida kõiki kloonimisega seonduvaid küsimusi. Seepärast peaks komisjon 

koostama Euroopa Parlamendile ja nõukogule kloonimistehnika abil saadud loomadest ja 

nende järglastest toodetud toidu kohta aruande, millele järgneks vajaduse korral õigusakti 

ettepanek. Kui võetakse vastu eri õigusakt, tuleks käesoleva määruse kohaldamisala samuti 

vastavalt kohandada.

(8) Tuleks vastu võtta rakendusmeetmed, milles määratletakse kriteeriumid, et lihtsustada 

hindamist, kas toitu kasutati liidus olulisel määral inimtoiduna enne 15. maid 1997. Kui 

toitu on enne 15. maid 1997 kasutatud ainult toidulisandina või toidulisandis 

direktiivi 2002/46/EÜ1 tähenduses, peaks olema lubatud seda pärast kõnealust kuupäeva 

liidus turule viia samaks kasutuseks, ilma et seda käsitatakse uuendtoiduna. Siiski ei tuleks 

sellist kasutamist toidulisandina või toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas toitu on 

kasutatud liidus olulisel määral inimtoiduna enne 15. maid 1997. Seega tuleks asjaomase 

toidu muudeks kasutusviisideks, st peale toidulisandina või toidulisandis kasutamise, 

taotleda luba kooskõlas käesoleva määrusega.

                                               

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51). 
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(9) Tehniliselt toodetud nanomaterjalide kasutamine toidu tootmises võib tehnoloogia edasise 

arenguga suureneda. Et tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse, kaupade vaba 

liikumine ja tootjate õiguskindlus, on tarvis rahvusvahelisel tasandil välja töötada 

tehniliselt toodetud nanomaterjali ühtne määratlus. Liit peaks üritama jõuda määratluse 

osas kokkuleppele asjakohastes rahvusvahelistes foorumites. Kui selline kokkulepe 

saavutatakse, tuleks tehniliselt toodetud nanomaterjali määratlust ka käesolevas määruses 

vastavalt muuta.

(10) Uuendtoiduna ei tuleks käsitada toidutooteid, mis on toodetud käesoleva määruse 

reguleerimisalasse mittekuuluvatest toidu koostisosadest ning eelkõige toidu koostisosade 

asendamise või nende koostise või koguste muutmise abil. Käesoleva määruse 

reguleerimisalasse peaksid siiski kuuluma toidu koostisosade muudatused, nt selekteeritud 

ekstraktid või muude taimeosade kasutamine, mida siiani ei ole liidus inimtoiduna 

kasutatud.
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(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ 

(inimtervishoius kasutatavate ravimite ühenduse eeskirjade kohta)1 sätteid tuleks 

kohaldada juhul, kui toode võib kõiki selle omadusi arvestades vastata nii ravimi 

määratlusele kui ka muu liidu õigusaktiga reguleeritava toote määratlusele. Sellega seoses 

peaks liikmesriik, kui ta otsustab direktiivi 2001/83/EÜ alusel, et tegemist on ravimiga, 

saama piirata sellise toote turuleviimist kooskõlas liidu õigusega. Lisaks ei kuulu ravimid 

määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatud toidu mõiste määratluse alla ning ei peaks kuuluma 

käesoleva määruse reguleerimisalasse.

(12) Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt lubatud uuendtoit peaks säilitama oma uuendtoidu 

staatuse, kuid luba tuleks küsida sellise toidu kõigiks uuteks kasutusviisideks.

                                               

1 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.
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(13) Tehnoloogiliseks kasutuseks mõeldud toit ja geneetiliselt muundatud toit ei peaks kuuluma 

käesoleva määruse reguleerimisalasse. Seega ei kehti käesolev määrus geneetiliselt 

muundatud toidu kohta, mis kuulub määruse (EÜ) nr 1829/20031 reguleerimisalasse, toidu 

kohta, mida kasutatakse ainult toidu lisaainena, mis kuulub määruse (EÜ) nr 1333/20082

reguleerimisalasse, maitse- ja lõhnaainena, mis kuulub määruse (EÜ) nr 1334/20083

reguleerimisalasse, ensüümina, mis kuulub määruse (EÜ) nr 1332/20084

reguleerimisalasse, ning ekstrahendina, mis kuulub direktiivi 2009/32/EÜ5

reguleerimisalasse.

                                               

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1333/2008 toidu 
lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1334/2008, mis 
käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosi (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1332/2008, mis 
käsitleb toiduensüüme (ELT L 354, 31.12.2008, lk 7).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/32/EÜ toiduainete ja 
toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 141, 6.6.2009, lk 3).
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(14) Vitamiinide ja mineraaltoitainete kasutamist reguleeritakse valdkondlike toidualaste 

eriõigusaktidega. Seega tuleks käesoleva määruse reguleerimisalast välja arvata vitamiinid 

ja mineraaltoitained, mis kuuluvad direktiivi 2002/46/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1925/2006 (vitamiinide, mineraaltoitainete ja 

teatud muude ainete toidule lisamise kohta)1 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai. 

2009. aasta direktiivi 2009/39/EÜ (eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta (uuesti 

sõnastatud versioon))2 reguleerimisalasse. Need eriõigusaktid ei puuduta siiski juhtumeid, 

kus lubatud vitamiinid ja mineraaltoitained on saadud selliste tootmismeetoditega või 

kasutades selliseid uusi allikaid, mida ei võetud arvesse neile loa andmisel. Seega ei peaks 

selliseid vitamiine ja mineraaltoitaineid käesoleva määruse kohaldamisalast enne 

kõnealuste eriõigusaktide muutmist välja arvama, kui tootmismeetodid või uued allikad 

põhjustavad vitamiinide või mineraaltoitainete koostise või struktuuri olulisi muutusi, mis 

mõjutavad nende toiteväärtust, omastatavust või ebasoovitavate ainete sisaldust.

(15) Eritoiduks, toidu rikastamiseks ja toidulisanditeks ettenähtud uuendtoitu (v.a vitamiinid ja 

mineraaltoitained) tuleks hinnata vastavalt käesolevale määrusele. Nende suhtes peaks ka 

kohaldama direktiivis 2002/46/EÜ, määruses (EÜ) nr 1925/2006 ning direktiivis 

2009/39/EÜ, kõnealuses direktiivis ja selle I lisas osutatud eridirektiivides sätestatud 

eeskirju.

                                               

1 ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.
2 ELT L 124, 20.5.2009, lk 21.
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(16) Selle kindlaksmääramine, kas toitu kasutati liidus olulisel määral inimtoiduna enne 

15. maid 1997, peaks põhinema toidukäitlejate esitatud teabel, mida võib vajaduse korral 

toetada muu liikmesriikides kättesaadava teabega. Kui teave enne 15. maid 1997 

inimtoiduna kasutamise kohta puudub või seda ei ole piisavalt, tuleks selle teabe 

kogumiseks kehtestada lihtne ja läbipaistev menetlus, mis hõlmab komisjoni, liikmesriike 

ja kõiki asjaomaseid isikuid.

(17) Uuendtoitu peaks olema võimalik liidus turule viia ainult siis, kui see on ohutu ega eksita 

tarbijat. Juhul kui uuendtoit on ette nähtud teise toidu asendamiseks, ei tohiks see erineda 

asendatavast toidust määral, mis oleks tarbijale toitaineliselt vähemväärtuslik.
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(18) Ohutushindamise ja lubade andmise suhtes tuleb kohaldada ühtlustatud tsentraliseeritud 

menetlust, mis on tõhus, kiire ja läbipaistev. Erinevate toidule loa andmise menetluste 

ühtlustamist silmas pidades peaks uuendtoidu ohutuse hindamine ja selle liidu loetellu 

kandmine toimuma vastavalt menetlusele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, 

toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus)1, mida 

tuleks alati kohaldada, välja arvatud juhul, kui käesoleva määrusega tehakse selles osas 

erand. Pärast taotluse saamist tootele uuendtoidu loa väljastamiseks peaks komisjon 

kontrollima taotluse nõuetekohasust ja kohaldatavust. Uuendtoidule loa andmisel tuleks 

samuti arvestada muid asjakohaseid tegureid, sealhulgas eetilisi, keskkonna ja loomade 

heaolu alaseid tegureid ning ettevaatuspõhimõtet.

(19) Samuti tuleks kehtestada uuendtoidu võimalike riskide hindamise kriteeriumid. 

Uuendtoidu ühtlustatud teadusliku hindamise tagamiseks peaks sellise hindamise läbi 

viima Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet”).

                                               

1 ET L 354, 31.12.2008, lk 1.
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(20) Praegusel ajal ei ole tehniliselt toodetud nanomaterjalidega seotud riskide kohta piisavalt 

teavet. Nende ohutuse paremaks hindamiseks peaks komisjon koostöös ametiga välja 

töötama testimismeetodid, mis võtaksid arvesse tehniliselt toodetud nanomaterjalide 

eriomadusi.

(21) Menetluse lihtsustamiseks peaks taotlejatel olema võimalik esitada eri valdkondlike 

toidualaste õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvate toitude puhul üks taotlus. Määrust 

(EÜ) nr 1331/2008 tuleks seega vastavalt muuta. Lissaboni lepingu 1. detsembril 2009 

jõustumise tulemusena on Euroopa Liit asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle 

õigusjärglane ning sõna „ühendus” tuleks kogu kõnealuse määruse tekstis asendada sõnaga 

„liit”.
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(22) Kui kolmandatest riikidest pärinev traditsiooniline toit sisaldub kolmandatest riikidest 

pärinevate traditsiooniliste toitude loetelus, peaks saama seda liidus turule viia samadel 

tingimustel, mis kehtivad toidule, mille ohutu kasutamise kogemus on juba olemas. 

Kolmandatest riikidest pärineva traditsioonilise toidu ohutushindamise ja -juhtimise puhul 

tuleks arvesse võtta toidu varasemat ohutut kasutamist selle päritoluriigis. Ohutu 

kasutamise kogemused ei tohiks hõlmata muuks otstarbeks kui toiduks kasutamist ning 

kasutamist, mis ei ole seotud tavapärase toiduvalikuga.

(23) Vajaduse korral ja toetudes ohutushinnangule tuleks kehtestada turustamisjärgse seire 

nõuded uuendtoidu kasutamisele inimtoiduna.

(24) Uuendtoidu kandmine liidu uuendtoitude loetellu või kolmandatest riikidest pärinevate 

traditsiooniliste toitude loetellu ei tohiks piirata võimalust hinnata toidule või sellega 

võrreldavale tootele lisatud või selle valmistamisel kasutatud aine kogutarbimise mõju 

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1925/2006.
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(25) Teatud tingimustel, et toetada teadus- ja arendustegevust ning seega ka innovatsiooni 

põllumajanduslikus toidutööstuses, tuleks uuendtoidu liidu loetellu kandmise taotluse 

toetuseks esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid kaitsta. 

Kõnealust teavet ja andmeid ei tohiks piiratud ajavahemiku jooksul kasutada järgmiste 

taotlejate kasuks ilma eelneva taotleja nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud teaduslike 

andmete kaitse ei tohiks takistada järgmistel taotlejatel taotleda uuendtoidu liidu loetellu 

kandmist nende oma teaduslike andmete põhjal.

(26) Uuendtoidu suhtes kehtivad märgistamise üldnõuded, mis on sätestatud 

direktiivis 2000/13/EÜ1, ning vajaduse korral toitumisalase teabe märgistamisnõudeid, mis 

on sätestatud direktiivis 90/496/EMÜ2. Teatud juhtudel võib olla vajalik sätestada 

täiendava märgistamise kohustus, eriti seoses toidu kirjelduse, allika või kasutamise 

tingimustega. Seega võib uuendtoidu liidu loetellu või kolmandatest riikidest pärinevate 

traditsiooniliste toitude loetellu kandmisel kehtestada kasutamise eritingimused või 

märgistamise kohustused, mis võivad muu hulgas olla seotud konkreetse tunnuse või toidu 

omadusega, nagu näiteks koostis, toiteväärtus või toitumuslik mõju ja toidu 

kasutusotstarve, või eetiliste kaalutluste või teatavate elanikkonnagruppide tervisele 

avalduva mõjuga.

                                               

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 2000/13/EÜ toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta (EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29). 

2 Nõukogu 24. septembri 1990. aasta direktiiv 90/496/EMÜ toidu toitumisalase teabega 
märgistuse kohta (EÜT L 276, 6.10.1990, lk 40).
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(27) Määrusega (EÜ) nr 1924/20061 ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja tervisealaseid 

väiteid käsitlevad sätted. Seega tuleks uuendtoite käsitlevaid väiteid esitada vaid kooskõlas 

kõnealuse määrusega.

(28) Vajaduse korral võib konsulteerida teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa 

töörühmaga, et saada nõuandeid uuendtoidu liidus turule viimisega seotud eetilistes 

küsimustes.

(29) Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt liidus turule viidud uuendtoitu peaks saama jätkuvalt 

turule viia. Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt lubatud uuendtoit tuleks kanda käesoleva 

määrusega kehtestatud liidu uuendtoitude loetellu. Lisaks tuleks enne käesoleva määruse 

kohaldamiskuupäeva määruse (EÜ) nr 258/97 alusel esitatud taotlused muuta käesoleva 

määruse kohasteks taotlusteks, kui komisjonile ei ole veel esitatud määrusele (EÜ) 

nr 258/97 vastavat esialgset hindamisaruannet, ja kõigil juhtudel, kui kooskõlas nimetatud 

määrusega on nõutav täiendav hindamisaruanne. Muid määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 4 

alusel enne käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva esitatud ja menetluses olevaid taotlusi 

tuleks käsitleda vastavalt määruse (EÜ) nr 258/97 sätetele.

                                               

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu 
kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 9). 
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(30) Määrus (EÜ) nr 882/20041 sätestab üldised eeskirjad ametlike kontrollide tegemiseks, et 

kontrollida vastavust toidualastele õigusnormidele. Seega tuleks nõuda, et liikmesriigid 

viiksid käesoleva määruse järgimiseks läbi ametlikke kontrolle kooskõlas kõnealuse 

määrusega.

(31) Kohaldatakse toiduainete hügieeniga seotud nõudeid, mis on sätestatud määruses (EÜ) 

nr 852/20042.

(32) Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt ühtlustatud eeskirjade kehtestamine uuendtoidu 

liidus turuleviimiseks, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda 

parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise eest 

kohaldatavate karistuste kohta ning võtma kõik vajalikud meetmed nende rakendamise 

tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

                                               

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike 
kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja 
loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 
30.4.2004, lk 1). 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete 
hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).
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(34) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt 

nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused)1 artiklitele 5 ja 7.

(35) Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus täpsustada teatavaid mõisteid, sealhulgas 

tehniliselt toodetud nanomaterjali mõistet, võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut, ning 

ebatraditsioonilist aretustehnikat, mis hõlmab mittesugulise kunstliku paljundamise tehnika 

abil geneetiliselt identsete loomade aretamist, mida ei ole liidus enne 15. maid 1997 toidu 

tootmiseks kasutatud, et tagada asjakohaste kriteeriumide põhjal kõnealuste sätete 

ühtlustatud rakendamine liikmesriikides. Komisjonile tuleks anda ka volitus võtta vastu 

mis tahes vajalikke üleminekumeetmeid ja ajakohastada kolmandatest riikidest pärinevate 

traditsiooniliste toitude loetelu ja liidu loetelu.

                                               

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 
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(36) Lisaks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kriteeriumide kohta, mille põhjal hinnatakse, kas 

toitu on kasutatud liidus olulisel määral inimtoiduna enne 15. maid 1997. On eriti oluline, 

et komisjon konsulteeriks eelnõude ettevalmistamisel asjatundjatega, tehes seda vastavalt 

kohustusele, mille komisjon võttis 9. detsembri 2009. aasta teatisega Euroopa Liidu

toimimise lepingu artikli 290 rakendamise kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
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I peatükk

Sissejuhatavad sätted

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu liidus turuleviimiseks, et 

tagada inimeste tervise ja tarbijate huvide kõrgetasemeline kaitse, kindlustades samal ajal siseturu 

tõhusa toimimise ning võttes vajaduse korral arvesse keskkonnakaitset ja loomade heaolu.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse uuendtoidu liidus turuleviimise suhtes.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata:

a) toidu suhtes, mida kasutatakse:

i) määruse (EÜ) nr 1333/2008 reguleerimisalasse kuuluvate toidu lisaainetena;

ii) määruse (EÜ) nr 1334/2008 reguleerimisalasse kuuluvate lõhna- ja 

maitseainetena;
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iii) direktiivi 2009/32/EÜ reguleerimisalasse kuuluvate toiduainete ja toidu 

koostisosade tootmisel kasutatavate ekstrahentidena;

iv) määruse (EÜ) nr 1332/2008 reguleerimisalasse kuuluvate toiduensüümidena;

v) vastavalt direktiivi 2002/46/EÜ, määruse (EÜ) nr 1925/2006 või direktiivi 

2009/39/EÜ reguleerimisalasse kuuluvate vitamiinide ja mineraalainetena, 

välja arvatud vitamiinide ja mineraaltoitainete puhul, millele on luba juba 

antud ja mis on saadud tootmismeetoditega või uutest allikatest, mida ei ole 

neile eriõigusakti alusel loa andmisel arvesse võetud, kui need tootmismeetodid 

või uued allikad põhjustavad käesoleva määruse artikli 3 lõike 2 punkti a

alapunktis iii osutatud olulisi muutusi;

b) määruse (EÜ) nr 1829/2003 reguleerimisalasse kuuluva toidu suhtes.

Artikkel 3

Mõisted

1. Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määrusega (EÜ) nr 178/2002 kehtestatud 

mõisteid.
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2. Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „uuendtoit” – toit, mida ei ole kasutatud liidus olulisel määral inimtoiduna enne 

15. maid 1997, sealhulgas:

i) loomset päritolu toit, kui looma suhtes on rakendatud ebatraditsioonilist 

aretustehnikat, mida ei ole enne 15. maid 1997 liidus toidu tootmiseks

kasutatud, ja nende loomade järglastest saadud toit;

ii) taimset päritolu toit, kui taime suhtes on rakendatud ebatraditsioonilist 

aretustehnikat, mida ei ole liidus enne 15. maid 1997 toidu tootmiseks 

kasutatud, kui see taime suhtes rakendatud ebatraditsiooniline aretustehnika 

põhjustab kõnealuse toidu koostise või struktuuri olulisi muutusi, mis 

mõjutavad selle toiteväärtust, omastatavust või ebasoovitavate ainete sisaldust;

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud uut tootmisprotsessi, mida pole liidus toidu 

tootmiseks kasutatud enne 15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse toidu 

koostise või struktuuri olulisi muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust, 

omastatavust või ebasoovitavate ainete sisaldust;
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iv) tehniliselt toodetud nanomaterjalidest koosnev või neid sisaldava toit;

v) kolmandast riigist pärinev traditsiooniline toit, ning

vi) liidus enne 15. maid 1997 üksnes toidulisandites kasutatud toidu koostisosad, 

kui neid koostisosasid tahetakse kasutada lisaks toidulisanditele ka teistes

toitudes. Samas kui toitu on enne nimetatud kuupäeva kasutatud ainult 

toidulisandina või toidulisandis, võib seda pärast nimetatud kuupäeva samaks 

kasutuseks liidus turule viia, ilma et seda käsitataks uuendtoiduna;

b) „järglane” – traditsioonilise aretustehnika abil toodetud loom, kelle vanematest 

vähemalt üks on ebatraditsioonilise aretustehnika abil toodetud loom;

c) „tehniliselt toodetud nanomaterjal” – mis tahes tahtlikult toodetud materjal, mille üks 

või enam mõõdet on ligikaudu 100 nm või vähem, või mis koosneb sisemiselt või 

pinnal eraldi funktsionaalsetest osadest, millest paljudel on üks või enam mõõdet 

ligikaudu 100 nm või vähem, kaasa arvatud struktuurid, aglomeraadid või kogumid, 

mille mõõtmed võivad olla üle ligikaudse suuruse 100 nm, kuid mis säilitavad 

nanomõõtmetele iseloomulikud tunnused.
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Nanomõõtmetele iseloomulike tunnuste hulgas on:

i) tunnused, mis on seotud asjassepuutuvate materjalide suure eripinnaga, ja/või

ii) füüsikalis-keemilised eriomadused, mis on erinevad sama materjali omadustest 

mittenanomõõtmelisel kujul;

d) „kolmandast riigist pärinev traditsiooniline toit” – punkti a alapunktides i kuni iv 

osutatud uuendtoidust erinev esmatootmisest saadud uuendtoit, mida on toiduna 

kasutatud kolmandas riigis, kusjuures kõnealune toit on kuulunud suure osa riigi 

elanikkonna tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt 25 aasta jooksul ja kuulub sinna 

jätkuvalt;

e) „toidu ohutu kasutamise kogemus kolmandas riigis” – kõnealuse toidu kasutamise 

ohutust on kinnitanud andmed koostise kohta ja kasutamise kogemused ning pidev, 

vähemalt 25 aasta pikkune kasutamine suure osa riigi elanikkonna tavapärases 

toiduvalikus;

3. Komisjon võib vastu võtta täiendavaid kriteeriume käesoleva artikli lõike 2 punkti a 

alapunktides i kuni iv ning punktides c, d ja e esitatud mõistete täpsustamiseks vastavalt 

artikli 19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.
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Artikkel 4

Uuendtoidu staatuse kindlakstegemise kord

1. Toidukäitlejad kontrollivad toidu, mida nad kavatsevad liidus turule viia, käesoleva 

määruse reguleerimisalaga seotud staatust.

2. Kahtluse korral konsulteerivad toidukäitlejad kõnealuse toidu staatuse osas määruse (EÜ) 

nr 1331/2008 artiklis 15 määratletud asjakohase pädeva asutusega. Pädeva asutuse 

taotlusel esitab toidukäitleja teabe selle kohta, millises ulatuses on toitu liidus inimtoiduna 

kasutatud enne 15. maid 1997.

3. Vajaduse korral võib pädev asutus konsulteerida muude pädevate asutuste ja komisjoniga, 

et teha kindlaks, millises ulatuses on toitu liidus inimtoiduna kasutatud enne 

15. maid 1997. Vastused igale sellisele konsulteerimisele edastatakse ka komisjonile. 

Komisjon teeb saadud vastustest kokkuvõtte ja edastab konsulteerimise tulemuse kõigile 

pädevatele asutustele.

4. Komisjon võib võtta vastu käesoleva artikli lõike 3 rakendusmeetmed vastavalt artikli 19 

lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.
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Artikkel 5

Tõlgendusotsused

Vajaduse korral võidakse otsustada vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 

menetlusele, kas teatavat liiki toit kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse.

II peatükk

Uuendtoidu liidus turuleviimise nõuded

Artikkel 6

Nõuetele mittevastava uuendtoidu keelamine

Mitte keegi ei tohi liidus turule viia uuendtoitu, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele.
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Artikkel 7

Uuendtoitude loetelu

1. Komisjon haldab lubatud uuendtoitude, mis ei ole kolmandatest riikidest pärinevad 

traditsioonilised toidud, liidu loetelu (edaspidi „liidu loetelu”), mis avaldatakse vastavalt 

määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 2 lõikele 1.

2. Komisjon koostab ja haldab käesoleva määruse artikli 11 lõike 5 kohaselt kolmandatest 

riikidest pärinevate lubatud traditsiooniliste toitude loetelu, mis avaldatakse Euroopa Liidu 

Teataja C-seerias.

3. Liidus võib turule viia üksnes uuendtoitu, mis sisaldub liidu loetelus või kolmandatest 

riikidest pärinevate traditsiooniliste toitude loetelus.

Artikkel 8

Uuendtoidu loeteludesse kandmise üldtingimused

Uuendtoidu võib kanda asjakohasesse loetelusse vaid juhul, kui see vastab järgmistele tingimustele:

a) olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei ole see tarbijate tervisele ohtlik;
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b) see ei eksita tarbijat;

c) kui see on ette nähtud teise toidu asendamiseks, ei erine see asendatavast toidust määral, 

mis oleks tavapärasel tarbimisel tarbijale toitaineliselt vähemväärtuslik.

Artikkel 9

Liidu loetelu sisu

1. Liidu loetelu ajakohastatakse vastavalt määruses (EÜ) nr 1331/2008 sätestatud menetlusele 

ning vajaduse korral vastavalt käesoleva määruse artiklile 16.

2. Uuendtoidu kandmine liidu loetellu hõlmab toidu täpset kirjeldust ning vajaduse korral 

kasutamise tingimusi, täiendavaid märgistamise nõudeid lõpptarbija teavitamiseks ja/või 

turustamisjärgse seire nõudeid ning vajaduse korral artikli 16 lõikes 4 osutatud teavet.

Artikkel 10

Kolmandatest riikidest pärinevate traditsiooniliste toitude loetelu sisu

1. Kolmandatest riikidest pärinevate traditsiooniliste toitude loetelu ajakohastatakse vastavalt 

artiklis 11 sätestatud menetlusele.
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2. Kolmandast riigist pärineva traditsioonilise toidu kandmine kolmandatest riikidest 

pärinevate traditsiooniliste toitude loetellu hõlmab toidu täpset kirjeldust ning vajaduse 

korral kasutamise tingimusi ja/või täiendavaid märgistamise nõudeid lõpptarbija 

teavitamiseks.

Artikkel 11

Kolmandast riigist pärineva traditsioonilise toidu loetellu lisamise menetlus

1. Erandina käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 sätestatud menetlusest esitab määruse (EÜ) 

nr 1331/2008 artikli 3 lõikes 1 osutatud huvitatud isik, kes kavatseb viia liidus turule 

kolmandast riigist pärineva traditsioonilise toidu, komisjonile taotluse.

Taotlus sisaldab järgmist teavet:

a) toidu nimetus ja kirjeldus,

b) toidu koostis,

c) toidu päritoluriik,
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d) dokumenteeritud andmed toidu ohutu kasutamise kogemuse kohta kolmandas riigis,

e) vajaduse korral toidu kasutamise tingimused ja märgistamise erinõuded,

f) taotluse sisu kokkuvõte.

Taotlus esitatakse kooskõlas käesoleva artikli lõikes 7 osutatud rakenduseeskirjadega.

2. Komisjon edastab lõikes 1 osutatud kehtiva taotluse viivitamatult liikmesriikidele ja 

ametile.

3. Amet annab kuue kuu jooksul pärast taotluse saamist oma arvamuse. Kui amet nõuab 

huvitatud isikult täiendavat teavet, määrab ta pärast huvitatud isikuga konsulteerimist 

kindlaks ajavahemiku, mille jooksul kõnealune teave edastatakse. Kuuekuuline tähtaeg 

pikeneb automaatselt nimetatud täiendava ajavahemiku võrra. Amet teeb täiendava teabe 

liikmesriikidele ja komisjonile kättesaadavaks.

4. Oma arvamuse ettevalmistamiseks kontrollib amet:

a) kas huvitatud isiku esitatava teabe kvaliteet tõendab toidu ohutu kasutamise 

kogemust kolmandas riigis ning
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b) kas toidu koostis ja vajadusel ka kasutamise tingimused on liidu tarbijate tervisele 

ohutud.

Amet edastab oma arvamuse komisjonile, liikmesriikidele ja huvitatud isikule.

5. Kolme kuu jooksul pärast ameti arvamuse kättesaamist ajakohastab komisjon vastavalt 

artikli 19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele kolmandatest riikidest pärinevate 

traditsiooniliste toitude loetelu, võttes arvesse ameti arvamust, kõiki liidu õigusaktide 

asjakohaseid sätteid ning teisi otsustamisel oleva küsimusega seotud õiguspäraseid 

tegureid. Komisjon teavitab vastavalt huvitatud isikut. Kui komisjon otsustab kolmandatest 

riikidest pärinevate traditsiooniliste toitude loetelu mitte ajakohastada, teavitab ta vastavalt 

huvitatud isikut ja liikmesriike, osutades põhjustele, miks ajakohastamist ei peeta 

põhjendatuks.

6. Huvitatud isik võib oma taotluse menetluse igas etapis tagasi võtta.

7. Hiljemalt … võtab komisjon vastu käesoleva artikli rakendamise üksikasjalikud eeskirjad 

vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

                                               

 Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 2 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 12

Tehnilised juhised

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 9 lõike 1 punkti a alusel kehtestatud 

rakendusmeetmete kohaldamist ja hiljemalt …* teeb komisjon vajaduse korral ja tihedas koostöös 

ametiga ning pärast huvitatud isikutega konsulteerimist kättesaadavaks tehnilised juhised ja 

vahendid, et aidata huvitatud isikuid (eelkõige toidukäitlejaid ja eriti väikeseid ja keskmise 

suurusega ettevõtteid) käesoleva määruse kohaste taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel.

Artikkel 13

Ameti arvamus

Uuendtoidu ohutuse hindamisel teeb amet vajaduse korral eelkõige järgmist:

a) kaalub, kas toit on sama ohutu kui juba liidus turul olev võrreldava toidugrupi toit või toit, 

mille asendamiseks uuendtoit on ette nähtud;

b) võtab arvesse toidu ohutu kasutamise kogemusi.

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 2 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 14

Toidukäitlejate erikohustused

1. Komisjon võib toiduohutuse tagamiseks ja ameti arvamust arvestades kehtestada 

turustamisjärgse seire nõuded. Toidu liidus turule viinud toidukäitleja on vastutav 

asjaomase toidu liidu uuendtoitude loetellu kandmisel täpsustatud turustamisjärgsete 

nõuete täitmise eest.

2. Tootja teavitab komisjoni viivitamata:

a) uutest teaduslikest või tehnilistest andmetest, mis võivad mõjutada uuendtoidu ohutu 

kasutamise hindamist;

b) keeldudest või piirangutest, mille on kehtestanud selle kolmanda riigi pädevad 

asutused, kus uuendtoitu on turule viidud.

Artikkel 15

Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm

Komisjon võib omal algatusel või liikmesriigi taotlusel konsulteerida teaduse ja uute tehnoloogiate 

eetika Euroopa töörühmaga viimaselt arvamuse saamiseks teadusega seonduvate ja eetika 

seisukohast olulist tähtsust omavate uute tehnoloogiate eetikaküsimuste osas.

Komisjon teeb selle arvamuse avalikkusele kättesaadavaks.
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Artikkel 16

Lubade andmise menetlus andmekaitse küsimustes

1. Taotleja palvel, mida toetab taotlusele lisatud asjakohane ja tõendatav teave, ei tohi 

taotluse toetuseks esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja/või teaduslikke andmeid kasutada 

viie aasta jooksul alates uuendtoidu liidu loetellu kandmise kuupäevast teise taotluse 

kasuks ilma eelneva taotleja nõusolekuta. Kõnealust kaitset kohaldatakse järgmistel 

tingimustel:

a) taotleja deklareeris esimese taotluse esitamise ajal, et uued teaduslikud tõendid ja/või

teaduslikud andmed on konfidentsiaalsed (konfidentsiaalsed teaduslikud andmed);

b) eelneval taotlejal oli esimese taotluse esitamise ajal ainuõigus konfidentsiaalsete 

teaduslike andmete kasutamisele ning

c) uuendtoidule poleks saanud luba anda ilma konfidentsiaalsete teaduslike andmete 

esitamiseta eelneva taotleja poolt.

Eelnev taotleja võib hilisema taotlejaga siiski kokku leppida, et kõnealuseid andmeid ja 

teavet tohib kasutada.
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2. Komisjon määrab taotlejaga nõu pidades kindlaks, millise teabe osas tuleb tagada lõikes 1 

osutatud kaitse, ning teatab taotlejale, ametile ja liikmesriikidele oma otsusest.

3. Erandina määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 7 lõikest 5 tehakse otsus liidu loetelu 

ajakohastamiseks seoses muu uuendtoidu kui kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu 

lisamisega vastavalt käesoleva määruse artikli 19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 

menetlusele, juhul kui kaitstakse konfidentsiaalseid teaduslikke andmeid vastavalt 

käesolevale artiklile. Sellisel juhul antakse luba käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 

ajavahemikuks.

4. Käesoleva artikli lõikes 3 osutatud juhtudel märgitakse uuendtoidu kohta liidu loetellu 

tehtud sissekandes lisaks käesoleva määruse artikli 9 lõikes 2 osutatud teabele:

a) uuendtoidu liidu loetellu kandmise kuupäev;

b) asjaolu, et kanne põhineb uutel konfidentsiaalsetel teaduslikel tõenditel ja/või 

konfidentsiaalsetel teaduslikel andmetel, mida kaitstakse vastavalt käesolevale 

artiklile;
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c) taotleja nimi ja aadress;

d) asjaolu, et uuendtoitu on lubatud liidus turule viia ainult punktis c nimetatud 

taotlejal, välja arvatud juhul, kui hilisem taotleja saab loa ilma eelneva taotleja 

konfidentsiaalsetele teaduslikele andmetele toetumata.

5. Enne käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ajavahemiku lõppu ajakohastab komisjon liidu 

loetelu vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele sellisel moel, et 

juhul kui lubatud toit vastab endiselt käesolevas määruses sätestatud tingimustele, ei 

sisalda kanne enam käesoleva artikli lõikes 4 osutatud teavet.

Artikkel 17

Avalikkuse teavitamine

Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks:

a) artikli 7 lõikes 1 osutatud liidu loetelu ning artikli 7 lõikes 2 osutatud kolmandatest 

riikidest pärinevate traditsiooniliste toitude loetelu komisjoni selleks ettenähtud veebilehel;
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b) käesoleva määruse alusel esitatud taotluste kokkuvõtted;

c) artikli 4 lõikes 3 nimetatud konsultatsioonide tulemused.

Komisjon võib vastu võtta käesoleva artikli rakendusmeetmed, sealhulgas meetmed käesoleva 

artikli esimese lõigu punkti c kohaste konsultatsioonide tulemuste avalikustamiseks, vastavalt artikli 

19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

III peatükk

Üldsätted

Artikkel 18

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate 

karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused 

peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad kõnealustest 

sätetest komisjoni hiljemalt …* ja teatavad viivitamata kõnealuseid sätteid mõjutavatest hilisematest 

muudatustest.

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. 
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Artikkel 19
Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 58 kohaselt moodustatud alaline 

toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes 

arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

Artikkel 20

Delegeeritud õigusaktid

Käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks võtab komisjon artikli 21 

kohaselt ja kohaldades artiklites 22 ja 23 sätestatud tingimusi hiljemalt … vastu delegeeritud aktid 

artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud täiendavate kriteeriumide kohta, mille põhjal hinnatakse, kas 

toitu on kasutatud liidus olulisel määral inimtoiduna enne 15. maid 1997.

                                               

 Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 21

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse viieks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest õigus võtta vastu 

artiklis 20 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta 

aruande hiljemalt kuus kuud enne viieaastase ajavahemiku möödumist. Volituste 

delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu selle kooskõlas artikliga 22 tagasi võtab.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal 

teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 

artiklites 22 ja 23 sätestatud tingimusi.
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Artikkel 22

Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 20 osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta.

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine 

tuleks tagasi võtta, teatab sellest teisele institutsioonile ja komisjonile hiljemalt üks kuu 

enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta, 

ja esitades tagasivõtmise põhjused.

3 Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 23

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada 

kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.
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2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud 

õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud või kui nad on enne seda kuupäeva komisjonile 

teatanud, et nad on otsustanud vastuväiteid mitte esitada, jõustub delegeeritud õigusakt 

selles sätestatud kuupäeval.

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, 

õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti 

suhtes esitatud vastuväiteid.

Artikkel 24

Läbivaatamine

1. Hiljemalt … ja lähtudes omandatud kogemustest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande käesoleva määruse ning eriti selle artiklite 3, 11 ja 16 rakendamise 

kohta, vajaduse korral koos õigusaktide ettepanekutega.

2. Hiljemalt … ** esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande 

kloonimistehnika abil saadud loomadest ja nende järglastest toodetud toidu kõigi aspektide 

kohta ning seejärel vajaduse korral vastavad õigusaktide ettepanekud.

3. Aruanded ja ettepanekud tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

                                               

 Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 5 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: palun sisestada kuupäev 1 aasta pärast 

käesoleva määruse jõustumist.
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IV peatükk

Ülemineku- ja lõppsätted

Artikkel 25

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EÜ) nr 258/97 ja (EÜ) nr 1852/2001 tunnistatakse kehtetuks alates …*, välja arvatud 

menetluses olevate taotluse suhtes, millele kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 27.

Artikkel 26

Liidu loetelu koostamine

Komisjon koostab hiljemalt …* liidu loetelu, kandes sellesse uuendtoidud, millele on määruse (EÜ) 

nr 258/97 artiklite 4, 5 ja 7 kohaselt antud luba ja/või millest on teavitatud, vajaduse korral koos 

kõigi olemasolevate loa andmise tingimustega.

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 27

Üleminekumeetmed

1. Enne …* määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 4 alusel liikmesriigile esitatud taotlused 

uuendtoidu liidus turuleviimiseks muudetakse käesoleva määruse kohasteks taotlusteks, 

kui komisjonile ei ole veel esitatud määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõikele 3 vastavat 

esialgset hindamisaruannet, ja juhtudel, kui kooskõlas määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 

lõigetega 3 või 4 on nõutav täiendav hindamisaruanne.

Muid määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 4 alusel enne …* esitatud ja menetluses olevaid 

taotlusi käsitletakse vastavalt kõnealuse määruse sätetele.

2. Komisjon võib võtta käesoleva artikli lõike 1 rakendamiseks vastu asjakohased 

üleminekumeetmed vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 28

Määruse (EÜ) nr 1331/2008 muutmine

Määrust (EÜ) nr 1331/2008 muudetakse järgmiselt.

1) Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1331/2008, 

millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide, toidu lõhna- ja maitseainete ning 

uuendtoitude lubade andmise ühtne menetlus”.

2) Artikli 1 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Käesoleva määrusega kehtestatakse hindamise ja lubade andmise ühtne menetlus 

(edaspidi „ühtne menetlus”) toidus kasutatud või kasutamiseks mõeldud toidu 

lisaainetele, toiduensüümidele, lõhna- ja maitseainetele ja lõhna- ja maitseainete 

lähteainetele ning lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosade lähteainetele ning 

uuendtoitudele (edaspidi „ained või tooted”), mis soodustab toidu vaba liikumist 

liidus ning inimeste tervise kaitse ja tarbijakaitse (sealhulgas tarbijate huvide kaitse) 

kõrget taset. Käesolevat määrust ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

10. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2065/2003 (toidus või toidu pinnal 

kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta)* 

reguleerimisalasse kuuluvate suitsutuspreparaatide suhtes.
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2. Ühtse menetlusega kehtestatakse kord, mille alusel ajakohastatakse selliste ainete ja 

toodete loetelusid, mille turuleviimine liidus on lubatud vastavalt määrusele (EÜ) 

nr 1333/2008, määrusele (EÜ) nr 1332/2008, määrusele (EÜ) nr 1334/2008 ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrusele (EL) nr …/… (uuendtoidu kohta)** +

(edaspidi „valdkondlikud toidualased õigusaktid”).

________________

* ELT L 309, 26.11.2003, lk 1.

** ELT L … ++.”.

3) Artikli 1 lõikes 3, artikli 2 lõigetes 1 ja 2, artikli 9 lõikes 2, artikli 12 lõikes 1 ja artiklis 13 

asendatakse sõna „aine” ja „ained” sõnadega „aine või toode” või „ained või tooted”.

4) Artikli 2 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Ainete või toodete liidu loetelu”.

                                               

+ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse avaldamisviide.
++ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse avaldamisviide.
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5) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige: 

„3. Aine või tootega seotud üksiktaotluse võib esitada, et ajakohastada eri valdkondlike 

toidualaste õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvaid liidu loetelusid, kui taotlus on 

kooskõlas iga valdkondliku toidualase õigusakti nõuetega.”

6) Artikli 6 lõike 1 algusse lisatakse järgmine lause:

„Teaduslikult põhjendatud ohutusprobleemide korral määratakse kindlaks taotlejalt nõutav 

lisateave riskihindamise kohta.”

7) Artikli 7 lõiked 4, 5 ja 6 asendatakse järgmisega:

„4. Meetmed, mille eesmärk on muuta valdkondlike toidualaste õigusaktide, välja 

arvatud uuendtoidu alaste õigusaktide vähemolulisi sätteid ning mis on seotud aine 

liidu loetelust välja jätmisega, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud 

kontrolliga regulatiivmenetlusele.

5. Meetmed, mille eesmärk on muuta valdkondlike toidualaste õigusaktide, välja 

arvatud uuendtoidu alaste õigusaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas neid 

täiendades, ning mis on seotud aine lisamisega liidu loetellu ning aine liidu loetelus 

olemisega seotud tingimuste, eripära või piirangute lisamise, välja jätmise või 

muutmisega, võetakse tõhususe huvides vastu vastavalt artikli 14 lõikes 4 osutatud 

kontrolliga regulatiivmenetlusele.
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6. Välja arvatud uuendtoidu puhul ja tungivalt kiireloomulisustel juhtudel võib 

komisjon aine välja jätmiseks liidu loetelust ning aine liidu loetelus olemisega seotud 

tingimuste, eripära või piirangute lisamiseks, välja jätmiseks või muutmiseks 

kohaldada artikli 14 lõikes 5 osutatud kiirmenetlust.”

7) Meetmed, mis on seotud uuendtoitu käsitleva määrusega hõlmatud toote välja jätmisega 

liidu loetelust või loetellu lisamisega ja/või sellise toote liidu loetelus olemisega seotud 

tingimuste, eripära või piirangute lisamise, välja jätmise või muutmisega, võetakse vastu 

vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

8) Sõna „ühendus” asendatakse sõnaga „liit”.

Artikkel 29

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
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Seda kohaldatakse alates … *.

Artikleid 26, 27 ja 28 kohaldatakse siiski alates … **. Lisaks, erandina käesoleva artikli teisest 

lõigust ning erandina määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 16 teisest lõigust võib käesoleva määruse 

artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis iv osutatud toidu jaoks loa saamiseks teha käesolevale 

määrusele vastavaid taotlusi alates … **, kui nimetatud toit on sel kuupäeval juba liidus turul.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. 
** Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
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I. SISSEJUHATUS

Komisjon esitas 15. jaanuaril 2008 määruse ettepaneku,1 mis käsitleb uuendtoitu ja millega 

muudetakse 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse 

toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõuna- ja maitseainete lubade andmise ühtne 

menetlus. Ettepaneku aluseks oli Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95.

Toimides Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 251 kohaselt, võttis Euroopa Parlament

oma esimese lugemise arvamuse vastu 25. märtsil 20092.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 29. mail 20083.

Toimides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 5 kohaselt, võttis nõukogu

15. märtsil 2010 ühehäälselt vastu oma esimese lugemise seisukoha.

II. KAVANDATUD MÄÄRUSE EESMÄRK

Komisjon teatas oma kavatsusest analüüsida uuendtoitu käsitlevate õigusaktide kohaldamist ja 

teha kehtivasse määrusesse (EÜ) nr 258/97 (uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta) 

vajalikud kohandused juba toiduohutust käsitlevas valges raamatus, mis võeti vastu 

12. jaanuaril 20004.

Ettepaneku eesmärk on uuendtoidule lubade andmise ja turuleviimise õigusliku raamistiku 

ajakohastamine ja selgemaks muutmine, tagades seejuures toiduohutuse, inimeste tervise ja 

tarbijate huvide kaitse ning siseturu tõhusa toimimise. Sellega tunnistatakse kehtetuks määrus 

(EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001.

                                               
1 5431/08. 
2 7990/09.
3 ELT C 224, 30.8.2008, lk 81.
4 5761/00, KOM(1999) 719 lõplik.
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Ettepaneku kohaselt on toidu uuenduslikkuse kindlaksmääramise tähtpäevaks 15. mai 1997 ja 

selles selgitatakse, et uuendtoidu määratlused hõlmavad toitu, mille tootmisel on kasutatud 

uut tehnoloogiat, või ebatraditsioonilise aretustehnika abil kasvatatud loomadest või taimedest 

toodetud toitu.

Komisjon pakkus välja, et uuendtoidu turule viimiseks tuleks vastavalt määrusele 

(EÜ) nr 1331/2008 kohaldada ühenduse tasandil tsentraliseeritud menetlust, millega 

kehtestatakse lubade andmise ühtne menetlus, mis asendaks praeguse süsteemi, mille kohaselt 

viivad riskihindamise läbi siseriiklikud asutused. Riskihindamise viiks läbi Euroopa 

Toiduohutusamet. Uuendtoidu kandmist ühenduse uuendtoidu loetelusse peaks kaaluma 

komisjon Euroopa Toiduohutusameti arvamuse alusel. Komisjoni peaks abistama alaline 

toiduahela ja loomatervishoiu komitee. Lõpliku otsuse uuendtoidu loetelu ajakohastamise 

kohta teeb komisjon kontrolliga komiteemenetluse teel.

Taotlejaga seotud lubade andmine asendatakse ja lihtsustatud kord tühistatakse, andes 

üldreeglina välja lubasid, mis on suunatud ühendusele. Andmete kaitset võib pakkuda 

põhjendatud juhtudel seoses uute teaduslike tõenditega ja konfidentsiaalsete andmetega, et 

toetada innovatsiooni põllumajanduslikus toidutööstuses.

Ettepanekus esitati kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu määratlus, mida käsitleti 

uuendtoidu kategooriana, millest tuleks teatada, kui Euroopa Toiduohutusamet või 

liikmesriigid ei ole esitanud põhjendatud vastuväiteid.

Juba lubatud uuendtoitu võib endiselt turustada ja see kantakse ühenduse uuendtoidu loetellu.
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III. NÕUKOGU SEISUKOHA ANALÜÜS

1. Sissejuhatavad märkused

Nõukogu seisukohaga kajastatakse nõukogus komisjoni ettepaneku läbivaatamise tulemust. 

Nõukogu viis teksti sisse mitmed muudatused, mõned neist tulenevad Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekutest.

Komisjon kiitis heaks kõik muudatused, mis nõukogu tema ettepanekusse tegi, välja arvatud

kloonitud loomade järglaste määratluse lisamise artikli 3 lõike 2 punkti b ja järglaste lisamise 

artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkti i.

2. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Euroopa Parlament võttis 25. märtsi 2009. aasta täiskogu istungil vastu 76 ettepanekut 

määruse ettepaneku muutmiseks5. Nõukogu võttis oma ühisesse seisukohta üle 

30 muudatusettepanekut, millest 20 täielikult (7, 15, 16, 20, 35, 41, 42, 44, 45, 53, 63, 65, 67, 

68, 69, 76, 77, 88, 89, 93), 5 osaliselt (1, 30, 40, 91, 92) ja 5 põhimõtteliselt (3, 6, 11, 25, 64).

                                               
5 7990/09 (P6_TA(2009)0171)
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2.1. Peamised nõukogu poolt ettepanekusse tehtud muudatused, viidetega EP 

muudatusettepanekutele6

a) Määruse eesmärgid (artikkel 1 ning põhjendused 1 ja 2): nõukogu lisas keskkonnakaitse 

ja loomade heaolu. See hõlmab osaliselt muudatusettepanekuid 1 ja 30 ning kajastab 

muudatusettepaneku 3 mõtet.

b) Kohaldamisala (artikli 2 lõike 2 punkti a alapunkt v ning põhjendused 13 ja 14): 

nõukogu selgitas, et kuni vastavate muudatuste tegemiseni määrusesse (EÜ) 1925/2006, 

direktiivi 2002/46/EÜ ja direktiivi 89/398/EMÜ, peaksid vitamiinid ja mineraalained, 

mis on saadud kasutades sellised uusi allikaid või selliste tootmismeetoditega, mida ei 

võetud arvesse neile loa andmisel ning mis põhjustavad nende koostise või struktuuri 

olulisi muutusi, mis mõjutavad nende ainete toiteväärtust, omastatavust või 

ebasoovitavate ainete sisaldust, jääma uuendtoitu käsitleva määruse reguleerimisalasse. 

See on kooskõlas muudatusettepaneku 91 esimese osaga.

c) Uuendtoidu mõiste (artikkel 3 ja põhjendused 6, 8, 10, 11): toidu uuenduslikuna 

käsitamise peamise kriteeriumina säilitatakse selle olulisel määral liidus inimtoiduna 

kasutamine enne 15. maid 1997. Õigusselguse tagamiseks leppis nõukogu kokku, et 

enne määruse kohaldamise kuupäeva tuleb välja töötada täiendavad kriteeriumid 

hindamaks, kas toitu on kasutatud liidus olulisel määral inimtoiduna enne 

15. maid 1997. Kõnealuste kriteeriumide vastuvõtmine on delegeeritud komisjonile ELi 

toimimise lepingu artikli 290 kohaselt. Sellega seoses lükati kohaldamiskuupäev edasi 

kuni 24 kuuni pärast jõustumise kuupäeva.

                                               
6 Põhjenduste ja artiklite numeratsioon viitab nõukogu esimese lugemise seisukoha tekstile.
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Parema selguse tagamiseks on mõistetes tehtud järgmised muudatused:

 eristatakse loomset ja taimset päritolu toitu. Taimset päritolu toit kuulub 

kõnealuse määruse reguleerimisalasse ainult juhul, kui taime suhtes rakendatud 

ebatraditsiooniline aretustehnika põhjustab kõnealuse toidu koostise või struktuuri 

olulisi muutusi;

 mõistete „järglane” ja „tehniliselt toodetud nanomaterjal” lisamine (vt ka punktid 

d ja e allpool);

 enne 15. maid 1997 toidulisandites kasutatud koostisosad kuuluvad selle 

määratluse alla ja seetõttu kehtib nende suhtes loanõue ainult juhul, kui neid

koostisosasid tahetakse kasutada lisaks toidulisanditele ka teistes toitudes;

 mõiste „kolmandast riigist pärinev traditsiooniline toit” hõlmab ainult 

esmatootmisest saadud toitu, mida on ohutu toiduna kasutatud mis tahes 

kolmandas riigis, kus kõnealune toit on kuulunud suure osa riigi elanikkonna 

tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt 25 järjestikuse aasta jooksul;

 märgitakse, et ravimite ühtlustamise tase võimaldab liikmesriigil (kui ta otsustab 

direktiivi 2001/83/EÜ alusel, et tegemist on ravimiga) piirata sellise toote turule 

viimist kooskõlas liidu õigusega isegi siis, kui samale tootele on praeguse määruse 

alusel antud uuendtoidu luba.

Nõukogu leppis samuti kokku, et komisjon võib regulatiivkomitee menetluse korras 

võtta vastu täiendavaid kriteeriume artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktides i–iv ning 

punktides c, d ja e esitatud mõistete täpsustamiseks, et tagada nende ühtlustatud 

rakendamine liikmesriikide poolt.

Need muudatused hõlmavad muudatusettepanekuid 15, 16, 35, 63 ja suuremat osa 

muudatusettepanekust 92.
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d) Toit, mis on toodetud ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil kasvatatud loomadest ja 

nende järglastest (artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt i ning põhjendused 6 ja 7): nõukogu 

leppis kokku, et toit, mis on toodetud ebatraditsiooniliste aretustehnikate 

(nt kloonimise) abil kasvatatud loomadest ja nende järglastest kuulub kõnealuse 

määruse reguleerimisalasse. Samas on nõukogu seisukohal, et kõnealuse määrusega ei 

saa asjakohaselt hallata kõiki kloonimise aspekte ning et komisjon peaks seda küsimust 

täiendavalt uurima. Selleks edastab komisjon ühe aasta jooksul alates kõnealuse 

määruse jõustumiskuupäevast Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kloonitud 

loomadest ja nende järglastest toidu tootmise kõikide aspektide kohta ning esitab 

vajaduse korral hiljem õigusakti ettepaneku (artikli 20 lõige 2). See on kooskõlas 

muudatusettepanekuga 93. Nõukogu hinnangul peab kloonitud loomadest toodetud toit 

jääma kavandatud määruse reguleerimisalasse, kuni komisjon on esitanud mis tahes 

asjakohase õigusakti ettepaneku ja see on vastu võetud. Selle lahendusega välditakse 

õiguslikku vaakumit, mis tekiks muude kloonitud loomadest toodetud toitu 

reguleerivate õigusaktide puudumisel juhul kui Euroopa Parlamendi ettepanekul jäetaks 

määrusest kõnealune toit välja.

e) Nanomaterjalid: nõukogu tunnistas vajadust süstemaatilise ohutuse hindamise ja 

tehniliselt toodetud nanomaterjale sisaldavale või neist koosnevale toidule lubade 

andmise järele, sõltumata sellest, kas nanomaterjalid muudavad kõnealuse toidu 

omadusi. Seega väljendas nõukogu selgelt, et selline toit on uuendtoit (artikli 3 lõike 2 

punkti a alapunkt iv ja lisas määrusesse tehniliselt toodetud nanomaterjali määratluse 

(artikli 3 lõike 2 punkt c). Seega vältis nõukogu lahknevust, mis oleks tekkinud, kui 

nanotehnoloogia kasutamine ei oleks põhjustanud artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis iii 

määratletud toidu koostise või struktuuri olulisi muutusi, aga toit oleks jätkuvalt 

sisaldanud tehniliselt toodetud nanomaterjale. Põhjenduses 9 juhitakse tähelepanu 

vajadusele rahvusvaheliselt kokkulepitud nanomaterjali määratluse järele. Kui 

rahvusvahelisel tasandil peaks kokku lepitama teistsugune määratlus, kohandatakse 

kõnealuses määruses esitatud määratlust seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 

Komisjon väljendas oma reservatsiooni, väites, et kõnealune kohandamine tuleks 

delegeerida komisjonile ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt. Nõukogu kiitis 

seega osaliselt heaks muudatusettepaneku 92.
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Nõukogu võttis teadmiseks, et muudatusettepanekutes 6 ja 11 juhitakse tähelepanu 

vajadusele kohaste riskihindamise meetodite järele tehniliselt toodetud nanomaterjalide

jaoks, mida kajastab põhjendus 20.

f) Toidu staatuse kindlakstegemine (artikkel 4 ja põhjendus 16): nõukogu leppis kokku, et 

liidu turule viidava toidu staatuse kindlaksmääramine, võttes arvesse uuendtoidu 

määratlust, oleks toidukäitlejate ülesanne, kes peavad kahtluse korral nõu küsima oma 

siseriiklikult asutuselt.

g) Uuendtoidule lubade andmine (artikkel 9 ja põhjendus 18): nõukogu leppis kokku, et 

uuendtoidule lubade andmisel tuleks järgida määrust (EÜ) nr 1331/2008, kui praeguses 

määruses ei ole sätet konkreetse erandi kohta. Nõukogu selgitas, et uuendtoidule loa 

andmisel tuleks samuti arvestada eetilisi, keskkonna ja loomade heaolu alaseid tegureid 

ning ettevaatuspõhimõtet. Neid tegureid tuleks kaaluda iga üksikjuhu puhul eraldi, 

vastavalt taotluse sisule. See hõlmab muudatusettepanekut 20.

h) Kolmandatest riikidest pärinevale traditsioonilisele toidule lubade andmine (artikkel 11 

ja põhjendus 22): nõukogu ei kiitnud heaks komisjoni poolt ette pandud 

teatamismenetlust. Toiduohutuse tagamiseks peaks mis tahes lubade andmine tuginema 

Euroopa Toiduohutusameti arvamusele ja loa andmiseks peaks komisjon kasutama 

regulatiivkomitee menetlust. Euroopa Toiduohutusameti hindamine peaks eelkõige 

keskenduma tõendusmaterjalile toidu ohutu kasutamise kohta ja teabele traditsioonilise 

toidu koostise kohta. Menetluse kiirendamiseks peaksid kehtima lühemad tähtajad: 

Euroopa Toiduohutusamet peaks arvamuse esitama kuue kuu jooksul ning komisjoni 

peaks meetme eelnõu esitama alalisele toiduahela ja loomatervishoiu komiteele kolme 

kuu jooksul. Kolmandatest riikidest pärineva lubatud traditsioonilise toidu kohta 

koostatakse eraldi loetelu (artikli 7 lõige 2). Nõukogu uus lähenemisviis ei hõlma siiski 

muudatusettepanekuid 65 ja 68.
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i) Tehnilised juhised (artikkel 12): komisjon peab enne määruse kohaldamiskuupäeva 

(st kaks aastat pärast selle jõustumist) tegema huvitatud osapooltele, eelkõige 

toidukäitlejatele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele kättesaadavaks 

tehnilised juhised ja vahendid. On iseenesestmõistetav, et kuni määruse (EÜ) 258/1997 

kehtetuks tunnistamiseni kohaldatakse komisjoni soovitust 97/618/EÜ. See on 

kooskõlas muudatusettepanekuga 69.

j) Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm (artikkel 15 ja põhjendus 28): 

määrusesse lisati täiendav säte selle kohta, et komisjonil on võimalik kas oma 

initsiatiivil või liikmesriigi soovil konsulteerida uuendtoitu puudutavate eetiliste 

küsimuste suhtes teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga. See vastab 

muudatusettepanekule 76. Konsulteerimise korral võetakse töörühma arvamust arvesse 

riskijuhtimise tasandil.

k) Andmekaitse (artikkel 16 ja põhjendus 25): et edendada innovatsiooni tööstuses, kiitis 

nõukogu heaks vajaduse kaitsta uusi teaduslikke tõendeid ja/või konfidentsiaalseid 

andmeid viie aasta jooksul. Kõnealuseid kaitstud andmeid ei tohi kasutada teise taotluse 

kasuks ilma algse taotleja nõusolekuta ning viie aasta jooksul võib loa väljastada ainult 

algsele taotlejale, välja arvatud juhul, kui hilisem taotleja saab loa ilma algse taotleja 

konfidentsiaalsetele andmetele toetumata. See hõlmab täielikult muudatusettepanekut 

77. Kuigi muudatusettepanekut 25 ei võetud sellisel kujul vastu, on selle mõte edasi 

antud artiklis 16.

l) Avalik teave (artikkel 17): taotluste kokkuvõtted, toidu staatuse kindlaksmääramiseks 

peetud konsultatsioonide tulemused ja lubatud uuendtoidu loetelud tuleb avalikkusele 

kättesaadavaks teha, viimasel juhul selleks ettenähtud veebilehel. See on kooskõlas 

muudatusettepanekutega 41, 53 ja 67, osaliselt muudatusettepanekuga 40 ja vastab 

põhimõtteliselt muudatusettepanekule 64.

m) Üleminekumeetmed (artikkel 23 ja põhjendus 29): menetluses olevat taotlust, mis on 

esitatud vastavalt määruse (EÜ) nr 258/97 artiklile 4, käsitletakse kõnealuse määruse 

alusel ainult juhul, kui esialgne hindamisaruanne on esitatud artikli 6 lõike 3 alusel ning 

täiendav hindamine ei olnud nõutav ega liikmesriigid ei esitanud vastuväiteid. See on 

kooskõlas muudatusettepanekutega 88 ja 89.
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Lisaks eespool nimetatud muudatusettepanekutele võttis nõukogu ühisesse seisukohta üle 

muudatusettepanekud 7, 42, 44, 45, mis on tehnilist/toimetuslikku laadi ja mille eesmärk on 

parandada teksti selgust.

Tulenevalt Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009 pidi nõukogu 

kohandama komisjoni ettepaneku sätteid, mis on seotud kontrolliga regulatiivmenetlusega, 

vastavalt ELi toimimise lepingule. Nõukogu leppis kokku, et järgmiste sätete puhul tuleks 

rakendamisvolitused anda komisjonile (ELi toimimise lepingu artikli 291 lõige 2):

 artikli 3 lõige 4: täiendavate kriteeriumide vastuvõtmine artikli 3 lõike 2 punkti a 

alapunktides i–iv ning punktides c, d ja e esitatud mõistete täpsustamiseks, mida 

võidakse teha;

 artikli 11 lõige 5: kolmandatest riikidest pärineva traditsioonilise toidu loetelu 

ajakohastamine;

 artikli 16 lõige 5: liidu loetelu ajakohastamine andmekaitse korral enne viieaastase 

andmekaitse ajavahemiku lõppu;

 artikli 27 lõige 2: üleminekumeetmed, mida võidakse võtta artikli 27 lõike 1 

kohaldamiseks;

 artikkel 9: liidu uuendtoidu loetelu ajakohastamine. Selleks tuleks muuta määrust 

(EÜ) nr 1331/2008 (vt nõukogu seisukoha artiklit 28).

Nagu juba eespool punktis c märgiti, leppis nõukogu kokku, et määruse kohaldamise 

kuupäevaks (st 24 kuus pärast määruse jõustumist) tuleks komisjonile ELi toimimise lepingu 

artikli 290 kohaselt delegeerida täiendavate kriteeriumide vastuvõtmine hindamaks, kas toitu 

on kasutatud liidus olulisel määral inimtoiduna enne 15. maid 1997.
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2.2. Tagasi lükatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Nõukogu lükkas tagasi 46 esitatud muudatusettepanekut järgmistel põhjustel:

i) Muudatusettepanek 2: inimeste tervise ning tarbijate huvide kaitse kõrge tase seoses 

toiduga ning siseturu tõhus toimimine on toitu käsitlevate liidu õigusaktide kaks 

põhieesmärki (määruse (EÜ) nr 178/2002 artikkel 1). Neid kahte aspekti hõlmavad 

põhjendused 1 ja 2.

ii) Muudatusettepanek 9: nagu eespool punktis c selgitatud, säilitatakse toidu 

uuenduslikuna käsitamise peamise kriteeriumina selle olulisel määral liidus inimtoiduna 

kasutamine enne 15. maid 1997. Muudetud algne molekulaarstruktuur, 

mikroorganismid, seened, vetikad, uued mikroorganismi tüved ja ainete kontsentraadid 

kuuluvad endiselt kõnealuse määratluse alla ning nende kohta ei ole vaja eraldi loetelu 

koostada.

iii) Muudatusettepanek 22: Euroopa Toiduohutusamet teeb liikmesriikidega oma arvamuste 

koostamisel koostööd ning võib kasutada määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 36 ja 

komisjoni määruses (EÜ) nr 2230/2004 osutatud koostöövõrku.

iv) Loomkatsed (muudatusettepanekud 21, 87): loomkatsete küsimus, eelkõige selgroogsete 

loomadega tehtavate katsete vältimine ning uuringute tulemuste jagamine ei kuulu 

kõnealuse määruse reguleerimisalasse. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 9 

lõikele 2 (lubade andmise ühtne menetlus), esitab Euroopa Toiduohutusamet uuendtoidu 

riski hindamiseks vajalikke andmeid käsitleva ettepaneku ja sealjuures tuleks arvesse 

võtta vajadust vältida tarbetuid loomkatseid.
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v) Kloonitud loomadest ja nende järglastest toidu tootmise, turule viimise ning 

importimise keelustamine (muudatusettepanekud 5, 10, 12, 14, 91 (punkti 2 alapunkt 

ba), 92 (punkti 2 alapunkti a punkt ii ja punkti 2 alapunkt ca), 51 (teine osa): 

nõukogu ei saa nõustuda kloonitud loomadelt ja nende järglastelt saadud toidu kohese 

kõrvalejätmisega määruse reguleerimisalast (vt punkt d eespool). Tuleks samuti 

märkida, et komisjonil on ELi õigusaktide ettepanekute tegemisel algatusõigus ja teda ei 

saa õigusaktiga kohustada tegema seadusandlikku ettepanekut.

vi) Nanomaterjalid

a. Muudatusettepanek 13: ei kuulu uuendtoidu määruse reguleerimisalasse; 

kohaldatakse määrust (EÜ) 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud 

materjalide ja esemete kohta.

b. Muudatusettepanek 90: nanomaterjali kujul kasutatud koostisosade süstemaatiline 

märgistamine on ülearune; artikli 9 lõikes 2 on sätestatud nõue kaaluda 

märgistusega seotud nõudeid iga juhu puhul eraldi.

c. Muudatusettepanek 50: kahtluse korral nanomaterjale sisaldava toidu ohutuse 

osas kohaldatakse ettevaatuspõhimõtet. Lisaks on määruse kohaldamiskuupäeva 

pikendatud 24 kuuni, jättes seega täiendavat aega riskihindamise meetodite 

väljatöötamiseks tehniliselt toodetud nanomaterjalide jaoks.

vii) Toidu staatuse kindlakstegemine (muudatusettepanek 18 ja osaliselt muudatusettepanek 

40): muudatusettepanekud ei ole kooskõlas nõukogu poolt kokkulepitud 

lähenemisviisiga (vt punkt d eespool).
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viii) Euroopa Toiduohutusameti riskihindamise täiendavad kriteeriumid

d. Muudatusettepanek 70: viide artiklile 6 (ühises seisukohas artikkel 8) ei ole 

kohane, kuna see puudutab tingimusi, mida tuleb arvesse võtta riskijuhtimise 

etapis, mitte Euroopa Toiduohutusameti poolt läbi viidud riskihindamisel.

e. Muudatusettepanek 71: sekkub Euroopa Toiduohutusameti sisemenetlustesse; 

toidu ohutuse hindamisel võib Euroopa Toiduohutusamet kaaluda ka muid 

aspekte kui kahjulik või toksiline mõju inimtervisele.

f. Muudatusettepanek 74: ei kuulu riskihindamise etappi; liikmesriigi taotluse korral 

võib küsida teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma arvamust ja 

seda hiljem riskijuhtimise etapis arvesse võtta.

ix) Täiendavad tingimused uuendtoidule lubade andmisel (riskijuhtimine)

g. Muudatusettepanek 23: riskijuhtimise etapis võib kaaluda eetilisi aspekte; 

Euroopa Keskkonnaagentuuri hindamist ei kohaldata.

h. Muudatusettepanek 43: ei ole vajalik, Euroopa Toiduohutusamet võtab selle 

muudatusettepaneku poolt hõlmatud aspektid arvesse riskihindamise etapis.

i. Muudatusettepanek 47: ei ole kohaldatav; Euroopa Keskkonnaagentuurilt iga 

uuendtoidu loataotluse kohta arvamuse küsimine ei ole ei vajalik ega võimalik.

j. Muudatusettepanek 48: iga uuendtoidu loataotluse puhul ei saa taotleda teaduse ja 

uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma arvamust. Kui seda on taotletud 

vastavalt artiklile 15, võetakse töörühma arvamust arvesse riskijuhtimise tasandil.

k. Muudatusettepanek 49: Euroopa Toiduohutusamet võtab selle 

muudatusettepanekuga hõlmatud aspekte arvesse riskihindamise etapis ja neid 

võidakse reguleerida kasutustingimustega ja täiendavate märgistamise erinõuetega 

vastavalt artikli 9 lõikele 2.

x) Ettevaatuspõhimõte (muudatusettepanekud 1 (teine osa), 19, 52): määruse 

(EÜ) nr 178/2002 artiklis 7 sätestatud ettevaatuspõhimõtet kohaldatakse alati. 

Nimetatud põhimõttele viidatakse põhjenduses 18. Seetõttu puudub vajadus nimetatud 

põhimõtte teistes põhjendustes kordamise ja täiendava loa andmise tingimusena 

lisamise järele.
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xi) Täiendavad tingimused liidu uuendtoidu loetellu kandmiseks:

l. Muudatusettepanek 54: määrus hõlmab juba kõiki tõstatatud küsimusi, välja 

arvatud punkti f, mis on ebaselge, kuna vastavalt määrusele nr 882/2004 ametlike 

kontrollide kohta on järelevalve nõuded ja kontrollid kaks erinevat küsimust.

m. Muudatusettepanek 57: vastavalt artikli 9 lõikele 2 kontrollitakse ebasoovitavate 

ainete sisaldust uuendtoidus juba toidu kirjelduste kaudu ja uuendtoidus 

sisalduvate ainetega kokkupuute piiramist reguleeritakse kasutustingimustega 

ning võidakse kehtestada pärast Euroopa Toiduohutusameti arvamuse esitamist.

xii) Turustamisjärgne järelevalve (muudatusettepanekud 55 ja 75): süstemaatiline 

turustamisjärgne järelevalve ja lubade andmise ülevaatamine viie aasta tagant on kõigi 

turule viidud uuendtoitude osas ülearune. See põhjustaks liikmesriikide toidukäitlejatele 

ja asutustele halduskoormuse. Artiklis 14 on sätestatud võimalus kohaldada 

turustamisjärgset järelevalvet iga üksikjuhu puhul eraldi. Tootjad peavad komisjoni 

teavitama uutest teaduslikest või tehnilistest andmetest, mis võivad mõjutada juba liidu 

turule viidud uuendtoidu ohutu kasutamise hindamist.

xiii) Uuendtoidu märgistamine (muudatusettepanekud 60 ja 62): kõikide uuendtoitude 

süstemaatiline märgistamine (muudatusettepanek 62) on ülearune ja põhjustaks 

halduskoormust. Vastavalt artikli 9 lõikele 2 võib kasutada märgistusega seotud 

erinõudmisi. Toodete märgistamine, mis on saadud geneetiliselt muudetud söödaga 

toidetud loomadelt (muudatusettepanek 60), ei kuulu kõnealuse määruse 

reguleerimisalasse (määrus (EÜ) 1829/2003 on selgelt kõrvale jäetud).

xiv) Kolmandatest riikidest pärinev traditsiooniline toit (muudatusettepanekud 28, 64 ja 66):

nõukogu leppis kokku teistsuguses kõnealustele toodetele lubade andmise menetluses, 

kui komisjon ettepanekus esitas (vt punkt h eespool).
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xv) Konsulteerimine teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga

(muudatusettepanek 29): põhjendus 28 nõukogu sõnastuses vastab paremini artikli 15 

sisule seoses teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga 

konsulteerimisega (vt punkt j eespool).

xvi) Tervisealase väite loa ja uuendtoidu loa andmise tähtaegade ühtlustamine andmekaitse 

kohaldamisel (muudatusettepanekud 27, 80): kõnealune ühtlustamine võib olla 

soovitatav, aga tegelikkuses oleks seda raske tagada, kuna hindamised viiakse läbi 

vastavalt erinevatele ajakavadele ja kaks otsust võetakse vastu eraldi.

xvii) Muudatusettepanek 61: otsus liidu loetelu ajakohastamise kohta andmekaitse 

kohaldamisel tuleb teha vastavalt regulatiivmenetlusele, kuna tegemist on eraldi lubade 

andmisega ja mitte üldmeetmetega.

xviii) Muudatusettepanekud 56 ja 91 (punkti 2 alapunkt a): lubade andmine toidu lisaainetele, 

toiduensüümidele ning toidu lõhna- ja maitseainetele, mille tootmisel on kasutatud uut 

tootmisprotsessi, mis põhjustab olulisi muutusi, on juba hõlmatud valdkondlike 

õigusaktidega (määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikkel 12 ja põhjendus 11 (lisaained); 

määruse (EÜ) nr 1332/2008 artikkel 14 ja põhjendus 12 (ensüümid); määruse 

(EÜ) nr 1334/2008 artikkel 19 (lõhna- ja maitseained). Kõnealusele lubade andmisele 

kohaldatakse lubade andmise ühtset menetlust.

xix) Muudatusettepanek 78: nõukogu ei käsitlenud ELi ja/või avalike allikate rahastatud 

uurimisprojektide küsimust.

xx) Muudatusettepanek 81: Kohaldatakse määrust (EÜ) 882/2004 ametlike kontrollide 

kohta, et tagada vastavus sööda- ja toidualastele õigusnormidele (sealhulgas uuendtoidu 

määrusele), siinkohal puudub vajadus kordamise järele.

xxi) Muudatusettepanek 82: nõukogu nõustus määruse kohaldamise kuupäeva edasi lükkama 

kuni 24 kuuni alates määruse avaldamise kuupäevast. Liikmesriikidele kehtestati sama 

tähtaeg karistusi puudutavatest sätetest teavitamiseks.
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xxii) Muudatusettepanek 83: Ei ole vajalik; vastavalt määruse 178/2002 artiklitele 53 ja 54 

kohaldatavate sätete kordamine.

Nõukogu ei kiitnud heaks muudatusettepanekuid 8 ja 85, kuna need on ebaselged, ja 

muudatusettepanekuid 4, 17, 51 (esimene osa), mille sisu on iseenesestmõistetav ja mis ei 

anna lisaväärtust.

IV. Järeldus

Nõukogu usub, et nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab probleemide ja huvide 

tasakaalu, mis järgib määruse eesmärke. Nõukogu jääb ootama konstruktiivseid arutelusid 

Euroopa Parlamendiga, et võtta määrus kiirelt vastu ning tagada seega kõrgetasemeline 

inimeste tervise ja tarbijate huvide kaitse.
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EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

Brüssel, 5. märts 2010 (09.03)
(OR. fr)

Institutsioonidevaheline dokument:
2008/0002 (COD)

6163/10

CODEC 90
DENLEG 18

I/A - PUNKTI MÄRKUS
Saatja: Nõukogu peasekretariaat
Saaja: COREPER / NÕUKOGU
Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (esimene lugemine) (ÕA + A)
- Vastuvõtmine
a) nõukogu seisukoht
b) nõukogu põhjendused

1. Komisjon esitas nõukogule 15. jaanuaril 2008 eespool nimetatud ettepaneku1, mis tugineb EÜ 

asutamislepingu artiklile 95.

2. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 29. mail 20082.

3. Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 25. märtsil 20093.

                                               
1 Dok 5431/08.
2 ELT C 224, 30.8.2008, lk 81.
3 Dok 7990/09.
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4. Nõukogu (põllumajandus) jõudis oma 22. juuni 2009. aasta 2952. istungil eespool nimetatud 

määrust käsitleva nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes poliitilisele kokkuleppele.

5. Alaliste esindajate komiteel palutakse soovitada nõukogul:

- võtta komisjoni seisukohta arvestades ühe oma eelseisva istungi päevakorra A-punktina 

vastu dokumendis 11261/2/09 REV 2 esitatud nõukogu esimese lugemise seisukoht ja 

dokumendis 11261/1/09 ADD 1 REV 1 esitatud nõukogu põhjendused, kusjuures Kreeka 

ja Ühendkuningriigi delegatsioon hoiduvad hääletamisest;

- otsustada kanda kõnealuse istungi protokolli käesoleva märkuse addendum’ites 1 ja 2

esitatud avaldused.

________________________
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EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

Brüssel, 5. märts 2010 (09.03)
(OR. fr)

Institutsioonidevaheline dokument:
2008/0002 (COD)

6163/10
ADD 1

CODEC 90
DENLEG 18

I/A-PUNKTI MÄRKUSE ADDENDUM
Saatja: Nõukogu peasekretariaat
Saaja: COREPER / NÕUKOGU
Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (esimene lugemine) (ÕA + A)
- Vastuvõtmine
a) nõukogu esimese lugemise seisukoht
b) nõukogu põhjendused
– Avaldused

24 liikmesriigi* avaldus loomade kloonimise tehnikate kõikide aspektide kohta

Märgime ära nõukogu kokkuleppe selles, et loomade kloonimise tehnikatel, nagu näiteks 

somaatiliste rakkude tuuma siirdamine, on spetsiifilised tunnused, mis tähendab, et uuendtoidu 

määrusega ei saa reguleerida kõiki kloonimisega seonduvaid küsimusi.

                                               
* Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Küpros, Leedu, Luksemburg, 

Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi, 
Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.
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Samuti märgime, et enamiku liikmesriikide arvates tuleks kloonimise tehnika abil loodud loomadest 

ja selliste loomade järglastest valmistatud toitu reguleerida eriõigusaktidega. Sellest tulenevalt 

tuleks selline toit uuendtoidu määruse kohaldamisalast välja jätta niipea, kui on hakatud kohaldama 

eriõigusakte. Vahepeal, ja õiguslike lünkade vältimiseks, peaks selline toit kuuluma uuendtoidu 

määruse kohaldamisalasse.

Sellega seoses tuleks hoolikalt hinnata kõiki kloonimise tehnika asjakohaseid aspekte, eelkõige 

loomade tervist, loomade heaolu, eetilisi küsimusi, toidu ohutust ja kaubandusaspekte.

Pidades silmas selle hindamise tulemusi, märgime ära enamiku liikmesriikide kokkuleppe paluda 

komisjonil esitada nõukogule ja Euroopa Parlamendile eriõigusaktide ettepanekud kloonimise 

tehnikate kõikide aspektide kohta.

Ühendkuningriigi ja Madalmaade avaldus

Madalmaad ja Ühendkuningriik soovivad protokolli kanda põhjenduse, miks nad ei saanud anda 

oma toetust 24 liikmesriigi poolt esitatud avaldusele, ja eelkõige soovivad nad rõhutada sellistest 

olulistest põhimõtetest kinni pidamist, et õigusaktid peaksid põhinema tõenditel ja et nendes 

pakutavate lahenduste üle ei tohiks otsustada enne üksikasjaliku hinnangu valmimist.

Liikmesriikide avalduses palutakse komisjonil esitada nõukogule ja Euroopa Parlamendile 

eriõigusaktide ettepanekud kloonimise tehnikate kõikide aspektide kohta. Madalmaad ja 

Ühendkuningriik möönavad, et kloonimise tehnika abil loodud loomadest ja selliste loomade 

järglastest valmistatud toidu reguleerimiseks võiks eriõigusakte vaja olla. Siiski usuvad nad, et kuni 

komisjon ei ole läbi viinud hindamist selliste õigusaktide vajalikkuse kohta ning esitanud nõukogule 

ja EPle aruannet, nagu see on ette nähtud esimese lugemise seisukoha artikli 24 lõikes 2, on vara 

kutsuda üles esitama laiaulatuslike õigusaktide ettepanekuid, enne kui komisjoni aruande tulemused 

saavad teatavaks ja vajaduse korral viiakse läbi üksikasjalik mõjuhinnang.
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Kreeka avaldus

Kreeka hoidub nõukogu esimese lugemise seisukoha (mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

uuendtoitu käsitleva määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse 

kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, ettepanekut) üle 

hääletamisest.

Kreeka arvab, et kloonimise tehnika abil aretatud loomadest ja selliste loomade järglastest 

valmistatud toit ei tohiks kuuluda eespool nimetatud ettepaneku kohaldamisalasse. Ta usub, et 

inimeste tervise, loomade tervise ja heaolu kaitsmiseks ning keskkonnasäästlikkuse eesmärgil peaks 

sellise toidu siseturule laskmine olema keelatud.

Sellist seisukohavõttu nõuab muu hulgas vajadus kohaldada ettevaatusprintsiipi, kuna senistele 

teaduslikele tõenditele tuginedes ei saa välistada võimalikke edasisi ohte, mis tulenevad loomade 

kloonimise tehnikate rakendamisest toidu valmistamisel. Samuti rõhutab Kreeka, et tema seisukoht 

kajastab kogu Kreeka avaliku arvamuse suurt tundlikkust ja negatiivset suhtumist kloonitud 

loomadest valmistatud toidu küsimuses.

Protokolli kantav Saksamaa avaldus

Uuendtoitu käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku Euroopa Liidu toimimise 

lepinguga kohandamise üle peetavas arutelus on Saksamaa väljendanud suuri kahtlusi seoses 

määruse ettepanekus sätestatud menetlusega, mille kohaselt uuendtoit lisataks küll Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1331/2008 (millega 

kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise 

ühtne menetlus) kohaldamisalasse, kuid selle suhtes kohaldataks erinevat loa andmise menetlust kui 

määrusega juba hõlmatud ainete suhtes. Kõnealused kahtlused on endiselt alles.

Et aga kompromisslahendusele ning seega ühise seisukoha vastuvõtmisele mitte takistuseks olla, 

jätab Saksamaa oma kahtlused tagaplaanile ning on nõus ettepanekus sätestatud lähenemisega 

määruse kohandamiseks ELi toimimise lepinguga.
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Saksamaa on aga endiselt veendumusel, et määruse (EÜ) nr 1331/2008 selline kohandamine, et 

uuendtoidule kohaldatakse erimenetlust, ei ole õigustatud. Üks olulisi määruse (EÜ) nr 258/97 

läbivaatamise eesmärke on laiendada määruse (EÜ) nr 1331/2008 kohaldamisala uuendtoidule ja

seeläbi kohaldada määruse (EÜ) nr 1331/2008 kohast loa andmise menetlust ka uuendtoidule.

Praegu ette nähtud lähenemisega ei saavutata aga taotletavat lubade andmise menetluste 

ühtlustamist toiduainete valdkonnas.

Peale selle on praegu veel lahenduseta mitmed horisontaalküsimused, millel võib samuti olla 

otsustav mõju kavandatud õigusaktile.

_________________
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I/A-PUNKTI MÄRKUSE ADDENDUM
Saatja: Nõukogu peasekretariaat
Saaja: COREPER / NÕUKOGU
Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ)
nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (esimene lugemine) (ÕA + A)
- Vastuvõtmine
a) nõukogu seisukoht
b) nõukogu põhjendused
- Komisjoni avaldus

Komisjoni avaldus

Nõukogu 2009. aasta juunis saavutatud poliitilises kokkuleppes leiti, et tehniliselt toodetud 

nanomaterjali mõiste kohandamine teaduse ja tehnika arengule ning hiljem rahvusvahelisel tasandil 

kokku lepitud määratlustele peaks toimuma kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Nõukogu 

praeguses esimese lugemise seisukohas piirdub kõnealuse mõiste kohandamine selle selgitamiseks 

täiendavate kriteeriumite vastuvõtmisega.
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Esiteks tähendab selline muudatus, et mis tahes mõiste kohandamine on võimalik vaid 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Komisjon on sellise piirangu vastu, sest seetõttu ei saaks 

kõnealune mõiste kajastada teaduse parimat taset ning tooks kaasa negatiivseid tagajärgi 

innovatsioonile toiduainetööstuses.

Lisaks on komisjon vastu täiendavate kriteeriumite vastuvõtmisele, mis selgitaksid mõisteid ELi 

toimimise lepingu artikli 291 kohaste rakendusaktide kaudu. Komisjon on seisukohal, et selliste 

kriteeriumite vastuvõtmisega täiendataks määruse vähem olulisi sätteid, mistõttu need tuleks vastu 

võtta delegeeritud õigusaktidega vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290. See kehtib artikli 3 

lõike 2 punkti a alapunktide i–iv kohta, mis käsitlevad uuendtoidu alakategooriaid, artikli 3 lõike 2 

punkti c kohta, mis käsitleb tehniliselt toodetud nanomaterjale, ja artikli 3 lõike 2 punktide d ja e 

kohta, mis käsitlevad kolmandatest riikidest pärinevat traditsioonilist toitu.
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EUROOPA KOMISJON 

Brüssel 24.3.2010 
KOM(2010)124 lõplik 

2008/0002 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE, 

 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel, 

 
mis käsitleb 

nõukogu seisukohta uuendtoitu käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 
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2008/0002 (COD) 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, 
 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel, 
 

mis käsitleb 

nõukogu seisukohta uuendtoitu käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 

1. TAUST 

Ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule edastamise 
kuupäev 
(dokument KOM(2007)872 (lõplik) – 2008/0002COD): 

[14. jaanuar 2008] 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: [29. mai 2008] 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: [25. märts 2009] 

Muudetud ettepaneku edastamise kuupäev: [*…] 

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev: [15. märts 2010] 

* Võttes arvesse nõukogus toimunud arenguid Euroopa Parlamendi esimese 
lugemise ajal, ei pidanud komisjon vajalikuks koostada läbivaadatud 
ettepanekut, vaid avaldas oma seisukoha parlamendi tehtud muudatuste kohta 
dokumendis SP(2009)3060, mis saadeti Euroopa Parlamendile 11. septembril 
2009. 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

1. Uuendtoidu lubamine ja kasutamine on ELi tasandil reguleeritud alates 1997. 
aastast, kui võeti vastu nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97. Määruse eelnõu 
eesmärk on ajakohastada ja selgitada uuendtoidu lubamise ja turuleviimise 
õiguslikku raamistikku, tagades samal ajal toidu ohutuse, rahva tervise ja 
tarbijate huvide kaitse ning siseturu toimimise. Sellega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001. 

2. Käesoleva ettepaneku eesmärk on optimeerida ja tsentraliseerida lubade 
andmise korda liidu tasandil kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1331/2008, millega 
kehtestatakse lubade andmise ühtne menetlus. Sellega töötatakse välja 
konkreetne lubade andmise kord kolmandatest riikidest pärineva 
traditsioonilise toidu jaoks ja selgitatakse uuendtoidu määratlust, kaasates 
toiduaineid mõjutavad uued tehnoloogiad.  
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3. Praegune kasutamise pikendamise kord kaotatakse ja taotlejaga seotud lubade 
andmine asendatakse üldloa andmisega, välja arvatud juhul, kui uuendtoidu 
puhul tagatakse andmekaitse. 

3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA 

3.1. ÜLDMÄRKUSED 

 Nõukogu seisukoht on komisjoni ettepaneku kontrollimise tulemus, milles on 
arvesse võetud Euroopa Parlamendis hääletatud muudatusi. 

 Komisjon nõustus kõigi nõukogu tehtud muudatustega, välja arvatud kloonitud 
loomade (esimese põlvkonna) järglaste kaasamisega ettepaneku 
reguleerimisalasse ja mõnede muudatustega, mis tehti pärast Euroopa Liidu 
toimimise lepingu jõustumist. 

3.2. PEAMISED NÕUKOGU SEISUKOHAST TULENEVAD MUUDATUSED 

 Nõukogu on oma seisukohta üle võtnud mitmed Euroopa Parlamendis esimesel 
lugemisel vastu võetud muudatused, millega ka komisjon nõustunud on. 

a) Määruse eesmärk 

 Nõukogu seisukohas (artikkel 1 ja põhjendused 1 ja 2) on Euroopa 
Parlamendi tehtud muudatuste põhjal laiendatud määruse eesmärke 
keskkonnakaitsele ja loomade heaolule. Need eesmärgid on kooskõlas 
muude toitu käsitlevate eeskirjadega, mida on ajakohastatud ja mida 
komisjon saab toetada.  

b) Kolmandatest riikidest pärinev traditsiooniline toit 

 Komisjoni ettepanekus kehtestati lihtsustatud kord, mille kohaselt esitab 
iga huvitatud isik enne kolmandast riigist pärineva traditsioonilise toidu 
Euroopa Liidu turule viimist teate, milles tõendatakse toidu varasemat 
ohutust. 

 Nõukogu lükkas selle menetluse tagasi, kuna soovib, et Euroopa 
Toiduohutusamet annaks oma teadusliku arvamuse ja samuti soovib 
nõukogu liikmesriigid ära kuulata kolmandatest riikidest pärineva 
traditsioonilise toidu ELi turule viimise osas. Siiski nõustus nõukogu 
lühema tähtajaga (9 kuud 18 asemel) erimenetlusega (artikli 11 lõige 3 ja 
artikli 11 lõige 5). Komisjon nõustub selle kompromissiga. 

c) Nanotehnoloogia 

 Seoses nanotehnoloogiaga kutsus Euroopa Parlament üles sisse viima 
nanomaterjalide õigusliku määratluse ja nende toodete kohustusliku 
märgistamise. 

 Nõukogu on seisukohal, et märgistamiseeskirjad tuleks vajaduse korral 
kehtestada loa andmisel igal üksikjuhul eraldi. 
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 Nõukogu seisukoht (artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt iv ja artikli 3 lõike 
2 punkt c) näeb ette „nanomaterjalide” määratluse ja kõikide 
nanomaterjale sisaldavate toidu koostisosade süsteemse hindamise ja 
turule lubamise eelse lubade taotlemise nõude. 

 Komisjon saab neid muudatusi toetada. 

d) Loomade kloonimine 

 Kloonimise küsimuses on nõukogu ja Euroopa Parlament väga erinevatel 
seisukohtadel. Euroopa Parlamendi muudatustes toetatakse kloonidest ja 
nende järglastest saadud toodete väljajätmist reguleerimisalast ning 
kloonidest ja nende järglastest valmistatud toodete kasutamise keelamist 
või vähemalt moratooriumi, kuni spetsiaalne õigusakt jõustatakse. Selline 
reguleerimisalast väljajätmine kuni kloonimist käsitleva spetsiaalse 
õigusakti vastuvõtmiseni looks olukorra, kus pärast praeguse uuendtoidu 
määruse tühistamist ei oleks ELis ühtki ühtset eeskirja selles valdkonnas. 

 Nõukogu arvates oleks vaja kloonimist käsitlevat spetsiaalset õigusakti, 
et käsitleda kloonimise küsimuse eri aspekte. Nõukogu on aga ka seda 
meelt, et uuendtoidu määrus peaks jätkuvalt kehtima, et reguleerida 
kloonitud loomadest saadud toitu seni, kuni spetsiaalne õigusakt kehtima 
hakkab. Lisaks sellele nõustus nõukogu ühehäälselt esimese põlvkonna 
kloonide järglastelt saadud toidu kaasamisega uuendtoidu määratlusse, 
mis tähendab, et sellise toidu turuleviimiseks on vaja luba. 

 Nõukogu seisukohas on samuti sisse viidud (artikli 24 lõige 2) komisjoni 
kohustus edastada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne kõigist 
kloonitud loomadest ja nende järglastest saadud toidu aspektide kohta ja 
vajadusel ka õigusakti ettepanek.  

 Komisjon ei toeta kloonide järglastest valmistatud toidu lisamist 
reguleerimisalasse ega saa seega nõukogu seisukohta toetada (artikli 3 
lõike 2 punkt b). Komisjoni seisukoht on säilitada uute aretustehnikate 
abil (nt kloonimine) saadud toidu praegune õiguslik olukord ja 
valmistada kõnealune aruanne ette aasta lõpuks. 

 Uuendtoidu praegune ülevaadatud määratlus hõlmab kõiki toiduained (sh 
liha ja piima), mis on toodetud loomadest, kes on saadud uute 
aretustehnikate abil (nagu kloonimine), kuid mitte toitu, mis on saadud 
tavapärase aretustehnika abil (nt tehnikad, mida kasutati enne määruse 
(EÜ) 258/97 jõustumist) saadud loomadest. 

 Komisjon leiab, et kloonide järglastest saadud toidu kaasamine 
kohaldamisalasse ei ole õigustatud, kuna järglased on saadud tavapärase 
aretustehnika teel, ning et turule viimisele eelneva loa taotlemise korra 
kohaldamine kloonide järglastest saadud toidu suhtes oleks 
ebaproportsionaalne määruse eesmärgiga, eelkõige toidu ohutusega, ega 
oleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga. Selline säte oleks ka 
vastuolus ELi rahvusvaheliste kohustustega. 

e) Andmekaitse 
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 Selleks et soodustada uuendustegevust toiduainetööstuses, nähti 
komisjoni ettepanekus ette võimalus kaitsta äsja saadud teaduslikke 
tõendeid ja konfidentsiaalseid teaduslikke andmeid. Nõukogu seisukohas 
on neid meetmeid toetatud ja tugevdatud (artikli 16 lõige 1 ja artikli 16 
lõige 4) seeläbi, et on kehtestatud andmekaitse kriteeriumid ja taotlejaga 
seotud lubade andmine 5aastaseks ajavahemikuks. Komisjon saab neid 
muudatusi toetada. 

f) Kohandamine Lissaboni lepinguga 

 Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevalt kohandati nõukogu seisukohta, 
et võtta arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 290 ja 291. 

 Täiendavate kriteeriumide vastuvõtmine artikli 3 lõike 2 punkti a 
alapunktides i-iv (uuendtoidu allkategooriad), punktis c (nanomaterjalid) 
ja punktides d ja e (kolmandatest riikidest pärinev traditsiooniline toit) 
esitatud määratluste selgitamiseks tagatakse rakendusaktidega. 
Komisjoni arvates kujutab nende kriteeriumide kindlaksmääramine 
endast määruse ebaoluliste elementide täiendamist ja seega tuleks seda 
teha delegeeritud õigusaktide kaudu.  

 Asjaolu, et nõukogu seisukohas (esimene lugemine) puudub säte, mis 
võimaldaks nanomaterjalide määratlust kohandada teaduse ja tehnika 
arengule ning rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud määratlustele, 
tähendab komisjon arvates, et sellise kohanduse tegemiseks läbitakse 
tavapärane seadusandlik protsess. See ei võimaldaks määratluses 
kajastada uusimaid teaduslikke saavutusi ning sel oleks negatiivne mõju 
toiduainetööstuse uuendustegevusele. Selline kohandus kujutab endast 
kõnealuse määruse ebaoluliste elementide muutmist ja tuleks vastu võtta 
delegeeritud õigusaktidega1. 

 Need on põhjused, miks komisjon ei nõustu nõukogu seisukohas esitatud 
ülalnimetatud sätetega.  

 Komisjon ei saa praegusel kujul heaks kiita põhjendust 36, mis käsitleb 
ekspertidega konsulteerimist delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel. 
Komisjon võttis oma 9. detsembri 2009. aasta teatises Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohta poliitilise kohustuse konsulteerida 
süsteemselt liikmesriikide riiklike asutuste ekspertidega, välja arvatud 
juhtudel, kui ettevalmistustöö käigus ei ole ekspertide abi vaja. Võttes 
arvesse, et asutamislepinguga ei ole eksperdirühmi ette nähtud, ei saa neil 
olla ametlikku institutsioonilist rolli. Seepärast ei saa põhiõigusaktidesse 
lisada sätteid ekspertide kaasamise kohta delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisse. 

 Mis puutub delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamise 
tähtaega, ei ole nõukogu komisjoni arvates esitanud piisavaid põhjuseid 
kolmekuulise tähtaja kohaldamiseks. Komisjon ei saa kõnealust nõukogu 
muudatust seega toetada ja nõuab kahekuulist perioodi (mida saab 
pikendada ühe kuu võrra). 

                                                 
1 Komisjoni selgitused nõukogus 15. märtsil 2010. 
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 Komisjon ei saa toetada järgmiste meetmete vastuvõtmist rakendusaktide 
kaudu: 

– uuendtoiduna määramise kord (artikli 4 lõige 4); 

– otsus, kas teatav toit kuulub reguleerimisalasse (artikkel 5); 

– kolmandatest riikidest pärinevate traditsiooniliste toitude nimekirja 
ajakohastamine (artikli 11 lõige 5); 

– kolmandatest riikidest pärineva traditsioonilise toidu suhtes 
rakendatava korra üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmine (artikli 11 
lõige 7); 

– ühenduse nimekirja ajakohastamine enne andmekaitse korral 
ettenähtud viieaastase ajavahemiku möödumist (artikli 16 lõige 5); 

– rakendusmeetmete vastuvõtmine, et tagada avalik teave (artikkel 
17); 

– üleminekumeetmete vastuvõtmine pooleliolevate taotluste jaoks 
(artikli 27 lõige 2); 

– lubatud uuendtoidu ühenduse nimekirja ajakohastamine (artikli 28 
lõige 8). 

4. JÄRELDUS 

Komisjon nõustus kõigi ettepanekusse tehtud nõukogu muudatustega, välja arvatud 
kloonitud loomade (esimese põlvkonna) järglaste kaasamisega ettepaneku 
kohaldamisalasse ja mitmete komiteemenetlusega seotud sätete kavandatud 
kohandamisega Euroopa Liidu toimimise lepingule. Seega ei saa komisjon nõukogu 
seisukohta toetada. 
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LISA 

Komisjoni seisukoht 

Nõukogu 2009. aasta juuni poliitilises kokkuleppes oldi seisukohal, et nanomaterjalide 
määratluse kohandamine teaduse ja tehnika arengule ning hilisematele rahvusvahelisel 
tasandil kokkulepitud määratlustele peaks toimuma kontrolliga regulatiivkomitee menetluse 
kohaselt. Nõukogu praeguses seisukohas pärast esimest lugemist piirdutakse kõnealuse 
määratluse kohandamise küsimuses täiendavate selgitavate kriteeriumide vastuvõtmisega.  

Kõnealune muudatus tähendab esiteks seda, et määratluse kohandamine on võimalik vaid 
tavapärase seadusandliku protsessi raames. Komisjon on sellise piirangu vastu, kuna see ei 
võimaldaks määratluses peegeldada uusimaid teaduslikke saavutusi ning avaldaks negatiivset 
mõju toiduainetööstuse uuendustegevusele. 

Komisjon on ka selle vastu, et täiendavad kriteeriumid määratluse selgitamiseks võetaks vastu 
rakendusaktidega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 291. Komisjon arvates 
tähendaks selliste kriteeriumide vastuvõtmine määruse ebaoluliste elementide täiendamist 
ning seega tuleks need vastu võtta delegeeritud õigusaktidega vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290. Siinkohal peetakse silmas artikli 3 lõike 2 punkti a 
alapunktides i-iv (uuendtoidu allkategooriad), punktis c (nanomaterjalid) ja punktides d ja e 
(kolmandatest riikidest pärinev traditsiooniline toit) esitatud määratlusi. 
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