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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

21.10.2015 A8-0046/106 

Muudatusettepanek  106 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i d (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i d) taimedest või nende osadest koosnev, 

sellest saadud või toodetud toit, välja 

arvatud juhul, kui liidus on olemas selle 

toidu ohutu kasutamise kogemus ja see 

koosneb, seda saadakse või toodetakse 

taimest või taimesordist, mis on saadud: 

 – traditsiooniliste paljundamisviisidega, 

mida on liidus toidu tootmisel kasutatud 

enne 15. maid 1997, või 

 – mittetraditsiooniliste 

paljundamisviisidega, mida ei ole liidus 

toidu tootmisel kasutatud enne 15. maid 

1997, kusjuures need viisid ei põhjusta 

toidu koostises ega struktuuris olulisi 

muutusi, mis mõjutaksid toidu 

toiteväärtust, inimese ainevahetust või 

ebasoovitavate ainete sisaldust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  107 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i e (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i e) loomadest või nende osadest koosnev, 

nendest saadud või toodetud toit, välja 

arvatud juhul, kui loomi kasvatatakse 

traditsioonilisel viisil, mida on kasutatud 

toidu tootmiseks liidus enne 15. maid 

1997, ja liidus on olemas nendest 

loomadest toodetud toidu kasutamise 

kogemus; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  108 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i f (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i f) loomadest, taimedest, 

mikroorganismidest, seentest või 

vetikatest saadud rakukultuurist või 

koekultuurist koosnev, neist saadud või 

toodetud toit; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  109 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) määruse (EL) 1169/2011 artikli 2 

lõike 2 punktis t määratletud 

tehisnanomaterjal; 

ii) käesoleva lõike punktis a a määratletud 

tehisnanomaterjalist koosnev toit; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  110 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii – taane 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– on kasutatud uut tootmisprotsessi, nagu 

on osutatud käesoleva lõike punktis i); või 

– on kasutatud tootmisprotsessi, mida ei 

ole kasutatud liidus toidu tootmisel enne 

15. maid 1997, nagu on osutatud käesoleva 

lõike punkti a alapunktis i, 

Or. en 
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Muudatusettepanek  111 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii – taane 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kõnealused ained sisaldavad määruse 

(EL) 1169/2011 artikli 2 lõike 2 punktis t 

määratletud tehisnanomaterjale või 

koosnevad nendest; 

– need sisaldavad käesoleva lõike punktis 

a a määratletud tehisnanomaterjale või 

koosnevad nendest; 

Or. en 



 

AM\1076648ET.doc  PE568.557v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.10.2015 A8-0046/112 

Muudatusettepanek  112 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iv a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iv a) kloonitud loomadest ja nende 

järglastest saadud toit artiklis 29 a 

sätestatud tingimustel; 

Or. en 



 

AM\1076648ET.doc  PE568.557v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.10.2015 A8-0046/113 

Muudatusettepanek  113 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) „tehisnanomaterjal” – mis tahes 

tahtlikult toodetud materjali või 

koosnevad sellisest materjalist, mis 

sisaldab osakesi sidumata olekus või 

agregaadi või aglomeraadi kujul ning 

millest arvulise suurusjaotuse järgi 

vähemalt 10 % või rohkem moodustab 

fraktsioon osakestest, mille üks või mitu 

välismõõdet on vahemikus 1–100 nm; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  114 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja artiklis 8 osutatud liidu loetelu 

ajakohastamise menetlus lõppeb artikli 11 

kohaselt rakendusakti vastuvõtmisega. 

3. Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja artiklis 8 osutatud liidu loetelu 

ajakohastamise menetlus lõppeb artiklite 

11 ja 26 a kohaselt delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmisega. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Muudatusettepanek  115 

Pavel Poc 

fraktsiooni S&D nimel 

Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üheksa kuu jooksul alates EFSA arvamuse 

avaldamisest esitab komisjon artikli 27 

lõikes 1 osutatud komiteele liidu loetelu 

ajakohastamist käsitleva rakendusakti 

eelnõu, võttes arvesse: 

Seitsme kuu jooksul alates ameti arvamuse 

avaldamisest esitab komisjon uuendtoidu 

liidu turule laskmiseks loa andmist ja 

liidu loetelu ajakohastamist käsitleva 

delegeeritud õigusakti eelnõu, võttes 

arvesse järgmist: 

Or. en 

 

 


