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 (10 a) Kloonloomadest saadav toit on 

reguleeritud määrusega (EÜ) nr 258/97. 

Äärmiselt oluline on, et kloonloomadest 

ja/või nende järglastest saadava toidu 

turule laskmisega ei tekiks õiguslikku 

ebaselgust üleminekuperioodil pärast 

määruse (EÜ) nr 258/97 kohaldamise 

lõppu. Kuni jõustub eraldi õigusakt 

kloonloomadest ja/või nende järglastest 

saadava toidu kohta, peaks see toit 

kuuluma käesoleva määruse 

reguleerimisalasse kui toit, mis on saadud 

mittetraditsiooniliselt kasvatatud 

loomadest ja nende järglastest. See toit 

tuleb lõpptarbija jaoks asjakohaselt 

märgistada vastavalt kehtivatele liidu 

õigusaktidele. 
 

Or. en 
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(19) Uuendtoidu jaoks loa andmiseks on 

asjakohane ajakohastada liidu loetelu 

käesolevas määruses sätestatud 

kriteeriumide ja menetluste kohaselt. 

Tuleks kehtestada menetlus, mis on tõhus, 

tähtajaline ja läbipaistev. Seoses 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toiduga, mida kogemuste põhjal võib 

pidada ohutuks, on asjakohane kehtestada 

kiirem ja lihtsam liidu loetelu 

ajakohastamise menetlus, mida saab 

kasutada juhul, kui toiduohutuse kohta 

põhjendatud vastuväiteid ei esitata. Kuna 

liidu loetelu ajakohastamine eeldab 

käesolevas ettepanekus sätestatud 

kriteeriumide järgimist, tuleks komisjonile 

anda sellekohased rakendusvolitused. 

(19) Uuendtoidu jaoks loa andmiseks on 

asjakohane ajakohastada liidu loetelu 

käesolevas määruses sätestatud 

kriteeriumide ja menetluste kohaselt. 

Tuleks kehtestada menetlus, mis on tõhus, 

tähtajaline ja läbipaistev. Seoses 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toiduga, mida kogemuste põhjal võib 

pidada ohutuks, peaks taotlejal olema 

võimalik valida kiirem ja lihtsam liidu 

loetelu ajakohastamise menetlus, mida saab 

kasutada juhul, kui toiduohutuse kohta 

nõuetekohaselt põhjendatud vastuväiteid ei 

esitata. Seetõttu tuleks komisjonile 

delegeerida õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 vastu õigusakte liidu loetelu 

ajakohastamiseks. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Toidu tootmises nanomaterjalide 

võimaliku kasutamisega seoses võttis 

EFSA 6. aprillil 2011 vastu arvamuse
21

 

nanoteaduse ja nanotehnoloogia 

toidutarneahelas kasutamise riskihindamise 

suuniste kohta ja märkis, et 

tehisnanomaterjali toksikokineetika ja 

toksikoloogia kohta on vähe teavet ja et 

olemasolevaid toksilisuse testimise 

meetodeid võib olla vaja muuta. 

Nanomaterjali toidutootmises kasutamise 

ohutuse paremaks hindamiseks peaks 

komisjon koostöös EFSAga välja töötama 

testimismeetodid, mis võtaksid arvesse 

tehisnanomaterjalide eriomadusi. 

(21) Toidu tootmises nanomaterjalide 

võimaliku kasutamisega seoses tunnistas 

amet 6. aprilli 2011 arvamuses 

nanoteaduse ja nanotehnoloogia 

toidutarneahelas kasutamise riskihindamise 

suuniste kohta, et praegu kasutusel 

olevatest testimismeetoditest ei pruugi 

piisata nanomaterjalidega seotud riskide 

hindamiseks ning võttis seisukoha, et 
tehisnanomaterjali toksikokineetika ja 

toksikoloogia kohta on vähe teavet ja et 

olemasolevaid toksilisuse testimise 

meetodeid võib olla vaja muuta. 

Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) 19. septembri 

2013. aasta soovituses toodetud 

nanomaterjalide ohutuse testimise ja 

hindamise kohta järeldati, et üldiselt on 

traditsiooniliste kemikaalide testimise ja 

hindamise viisid nanomaterjalide ohutuse 

hindamiseks kohased, kuid neid võib olla 

vaja kohandada nanomaterjali eripärale. 

Nanomaterjali toidutootmises kasutamise 

ohutuse paremaks hindamiseks ning 
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toksikoloogilistes teadmistes ja 

hindamismeetodites esinevate lünkade 

kaotamiseks on vaja testimismeetodeid, 

sealhulgas loomadega mitteseotud 

katseid, mis võtaksid arvesse 

tehisnanomaterjalide eriomadusi. 

21
 The EFSA Journal (2011); 9 (5):2140. 

21
 The EFSA Journal (2011); 9 (5):2140. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Inimeste tervise kaitsmiseks peaks 

nanotehnoloogiate kasutamine 

toiduainete tootmises olema keelatud seni, 

kuni on heaks kiidetud asjakohased 

nanospetsiifilised testimismeetodid ning 

nende testide alusel saab läbi viia 

piisavaid ohutushindamisi. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Käesoleva määruse ühetaolise 

kohaldamise tagamiseks tuleks komisjonile 

anda rakendusvolitused, et ajakohastada 

liidu loetelu seoses sellisest kolmandast 

riigist pärit traditsioonilise toidu 

lisamisega, kus toiduohutuse kohta ei ole 

esitatud põhjendatud vastuväiteid. 

(27) Käesoleva määruse ühetaolise 

kohaldamise tagamiseks tuleks komisjonile 

anda rakendusvolitused eeskätt selles osas, 

mis puudutab toidu uuendtoiduks 

tunnistamise korda, konkreetse toidu 

uuendtoidu määratluse alla kuulumise 

ühesugust tõlgendamist, liidu loetelu 

koostamist, taotluste ja teadete sisu, 

koostamist ja esitamist ning nende 

nõuetekohasuse kontrollimise 

korraldamist, konfidentsiaalsuse eeskirju 

ja üleminekumeetmeid. Neid 

rakendusvolitusi tuleks kasutada 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) „uuendtoit” – toit, mida kuni 1997. aasta 

15. maini pole liidus inimtoiduna olulisel 

määral kasutatud olenemata eri 

liikmesriikide Euroopa Liiduga ühinemise 

kuupäevadest ning mis hõlmab eelkõige 

järgmist: 

a) „uuendtoit” – toit, mida kuni 1997. aasta 

15. maini pole liidus inimtoiduna olulisel 

määral kasutatud olenemata liikmesriikide 

Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevadest 

ning mis kuulub vähemalt ühesse 

järgnevalt loetletud kategooriatest: 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) 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; 

i) toit, mis on saadud sellist 

tootmisprotsessi kasutades, mida pole 

liidus toidu tootmiseks kasutatud enne 

15. maid 1997 ja mis põhjustab toidu 

koostise või struktuuri olulisi muutusi, mis 

mõjutavad selle toiteväärtust, inimese 

ainevahetust või ebasoovitavate ainete 

sisaldust; 

Or. en 
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 i a) uue või tahtlikult muudetud 

molekulaarstruktuuriga toit, kusjuures 

seda struktuuri ei ole liidus kasutatud 

toidus või toiduna enne 15. maid 1977; 

Or. en 
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 i b) mikroorganismidest, seentest või 

vetikatest koosnev, neist saadud või 

toodetud toit; 

Or. en 
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 i c) mineraalset päritolu materjalist 

koosnev, sellest saadud või toodetud toit; 

Or. en 

 

 


