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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Vitamiinid, mineraalained ja muud 

ained, mis on ette nähtud kasutamiseks 

toidulisandites või lisamiseks toidule, 

sealhulgas imikute piimasegud ja 

jätkupiimasegud, imikutele ja väikelastele 

ettenähtud teraviljapõhised töödeldud 

toidud, meditsiinilisel näidustusel 

kasutamiseks ettenähtud toit ja kehakaalu 

alandamiseks ettenähtud päevase toidu 

asendajad, on hõlmatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2002/46/EÜ
17

, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006
18

 ja 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 609/2013 
19

ette nähtud 

eeskirjadega. Kõnealuseid aineid tuleks 

samuti hinnata kooskõlas käesolevas 

määruses sätestatud eeskirjadega, kui nad 

kuuluvad käesolevas määruses sätestatud 

uuendtoidu määratluse alla. 

(8) Vitamiinid, mineraalained ja muud 

ained, mis on ette nähtud kasutamiseks 

toidulisandites või lisamiseks toidule ning 

kehakaalu alandamiseks ettenähtud 

päevase toidu asendajad, on hõlmatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2002/46/EÜ
17

, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006
18

 ja 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 609/2013
19

 ette nähtud 

eeskirjadega. Kõnealuseid aineid tuleks 

samuti hinnata kooskõlas käesolevas 

määruses sätestatud eeskirjadega, kui nad 

kuuluvad käesolevas määruses sätestatud 

uuendtoidu määratluse alla. Imikute 

piimasegud ja jätkupiimasegud, imikutele 

ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhised 

töödeldud toidud ning meditsiinilisel 

näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit 

peaks olema reguleeritud eraldiseisva 

määrusega, võttes arvesse asjaomaste 

tarbijate erilist haavatavust. 

  

__________________ __________________ 

17
 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). 

17
 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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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1925/2006, 20. detsember 2006, 

vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 

muude ainete toidule lisamise kohta (ELT 

L 404, 30.12.2006, lk 26). 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1925/2006, 20. detsember 2006, 

vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 

muude ainete toidule lisamise kohta (ELT 

L 404, 30.12.2006, lk 26). 

19
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 

imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel 

näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu 

ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud 

päevase toidu asendajate kohta, millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 

92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 

96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 

2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning 

komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja 

(EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, 

lk 35). 

19
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 

imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel 

näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu 

ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud 

päevase toidu asendajate kohta, millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 

92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 

96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 

2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning 

komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja 

(EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, 

lk 35). 

Or. fr 

Selgitus 

Imikute, väikelaste ja haigete erilise haavatavuse tõttu tuleks koostada käesolevast määrusest 

erinev kohandatud määrus. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevas määruses sätestatakse 

eeskirjad uuendtoidu turule laskmise kohta 

liidus, et tagada siseturu tõhus toimimine, 

aga ka inimeste tervise ja tarbijate huvide 

kaitse. 

1. Käesolevas määruses sätestatakse 

eeskirjad uuendtoidu turule laskmise kohta 

liidus, et tagada inimeste ja loomade 

tervise ning tarbijate huvide kaitse. 

Määrust kohaldatakse ühetaoliselt nii 

inimeste kui ka loomade – nii 

tulundusloomade kui ka lemmikloomade 

– toiduks ette nähtud toiduainete suhtes. 

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Käesoleva määrusega keelatakse 

turustada inim- ja loomatoiduks ette 

nähtud nanomaterjale ning keelatakse ka 

turustada nanomaterjale sisaldavaid 

toiduaineid
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Nanomaterjalide toidutootmises 

kasutamise keeld kehtib kogu tekstis. 

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) täiendavad märgistuse erinõuded, et 

anda lõpptarbijale teavet sellise konkreetse 

tunnuse või toidu omaduse kohta, näiteks 

koostis, toiteväärtus või mõju toitumisele 

ja kavandatav kasutusviis, mille tõttu ei ole 

uuendtoit enam olemasoleva toiduga 

samaväärne, või teatavale 

elanikkonnarühmale avalduva mõju kohta; 

c) täiendavad märgistuse erinõuded, et 

anda lõpptarbijale teavet sellise konkreetse 

tunnuse või toidu omaduse kohta, näiteks 

koostis, eelkõige nanomaterjalide 

sisaldus, millest teavitatakse märgistusega 

„sisaldab nanomaterjale”, toiteväärtus või 

mõju toitumisele ja kavandatav kasutusviis, 

mille tõttu ei ole uuendtoit enam 

olemasoleva toiduga samaväärne, või 

teatavale elanikkonnarühmale avalduva 

mõju kohta; 

Or. fr 

 

 


