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Muudatusettepanek  116 

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 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 

artikli 27 lõikes 3 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

Kõnealune delegeeritud õigusakt võetakse 

vastu artiklile 26 a kohaselt. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  117 

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 17 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolme kuu jooksul alates EFSA arvamuse 

avaldamisest, esitab komisjon artikli 27 

lõikes 1 osutatud komiteele kolmandast 

riigist pärit traditsioonilise toidu turule 

laskmist ja liidu loetelu ajakohastamist 

käsitleva rakendusakti eelnõu, võttes 

arvesse: 

Kolme kuu jooksul alates ameti arvamuse 

avaldamisest on komisjonil volitused 

esitada delegeeritud õigusakti eelnõu, 

millega lubab lasta liidu turule 
kolmandast riigist pärit traditsioonilist 

toitu ja ajakohastab liidu loetelu, võttes 

arvesse: 

Or. en 
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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 17 – lõige 1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 

artikli 27 lõikes 3 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

Kõnealune delegeeritud õigusakt võetakse 

vastu artiklile 26 a kohaselt. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  119 

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 23 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 a 

 Liikmesriikide privileegid 

 1. Kui uute andmete või olemasolevate 

andmete ümberhindamise tulemusena on 

liikmesriigil piisavalt põhjust arvata, et 

käesolevale määrusele vastava toidu või 

toidu koostisosa kasutamine ohustab 

inimeste tervist või keskkonda, võib 

kõnealune liikmesriik nimetatud toiduga 

või toidu koostisosaga kauplemist ja selle 

kasutamist oma territooriumil ajutiselt 

piirata või selle peatada. Ta teatab sellest 

viivitamata teistele liikmesriikidele ja 

komisjonile ning põhjendab oma otsust. 

 2. Komisjon uurib tihedas koostöös 

EFSAga lõikes 1 viidatud põhjuseid 

niipea kui võimalik ning võtab vajalikud 

meetmed. Lõikes 1 nimetatud otsuse vastu 

võtnud liikmesriik võib sellest kinni 

pidada kuni kõnealuste meetmete 

jõustumiseni. 
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Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Evi 
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Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 26 a 

 Delegeeritud volituste rakendamine 

 1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 2. Artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 1 ja 

artikli 17 lõikes 1 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist uuendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

 3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 1 ja 

artikli 17 lõikes 1 osutatud volituste 
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delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 5. Artikli 9 lõike 3, artikli 11 lõike 1 ja 

artikli 17 lõike 1 kohaselt vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 

ole esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 

jooksul alates sellest, kui õigusakt 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

teatavaks tehti, või kui nii Euroopa 

Parlament kui ka nõukogu on enne 

nimetatud ajavahemiku lõppemist 

komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 

vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 

või nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 
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fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuendtoit 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 29 a 

 Üleminekumeetmed seoses kloonitud 

loomadest ja nende järglastest toodetud 

toiduga 

 Nii kaua kui ei ole jõustunud spetsiaalset 

õigusakti kloonitud loomadest või nende 

järglastest toodetud toidu kohta, lisatakse 

sellisele toidule, sh imporditud toidule, 

liidu turule laskmise korral järgmine 

teave lõpptarbijale: „Kloonitud loomadest 

või nende järglastest toodetud toit.” 

Pakendatud toidu puhul esitatakse 

nimetatud toidualane teave märgistusel. 

Kõikidel teistel juhtudel esitatakse 

nimetatud toidualane teave muu 

kaasapandud materjaliga. 

Or. en 

 

 


