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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu 

kohta 

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

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2013)0894), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0487/2013), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse nõukogu ja Euroopa Parlamendi seisukohti 29. märtsil 2011, kui 

uuendtoidu alane lepitusmenetlus ebaõnnestus, 

– võttes arvesse Prantsusmaa Rahvuskogu ja Prantsusmaa Senati poolt subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud 

põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse 

põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 30. aprilli 2014. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 

arvamusi (A8-0046/2014), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

 

                                                 
1 ELT C 311, 12.9.2014, lk 73. 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine 

on siseturu oluline aspekt ning aitab 

märkimisväärselt kaasa kodanike tervise ja 

heaolu parandamisele ning nende 

sotsiaalsete ja majanduslike huvide 

kaitsmisele. Erinevused uuendtoidu 

ohutuse hindamist ja lubade väljastamist 

käsitlevates siseriiklikes õigusnormides 

võivad takistada uuendtoidu vaba liikumist, 

luues seega ebaõiglased 

konkurentsitingimused.  

(1) Ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine 

on siseturu oluline aspekt ning aitab 

märkimisväärselt kaasa kodanike tervise ja 

heaolu parandamisele ning nende 

sotsiaalsete ja majanduslike huvide 

kaitsmisele. Erinevused uuendtoidu 

ohutuse hindamist ja lubade väljastamist 

käsitlevates siseriiklikes õigusnormides 

võivad takistada uuendtoidu vaba liikumist, 

tekitades seega õiguskindlusetuse ja 

ebaõiglased konkurentsitingimused.  

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liidu toidualase poliitika 

elluviimisel tuleks kindlustada inimeste 

tervise kõrgetasemeline kaitse ja 

siseturu tõhus toimimine, tagades samal 

ajal läbipaistvuse. 

(2) Liidu toidualase poliitika elluviimisel 

tuleb kindlustada inimeste tervise ja 

keskkonna kõrgetasemeline kaitse ja siseturu 

tõhus toimimine, tagades samal ajal 

läbipaistvuse. Arvesse tuleb võtta ka 

määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatud 

loomatervist ja loomade heaolu ning 

ettevaatuspõhimõtet. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Liidu õigusaktides sätestatud 

standardeid tuleks kohaldada igasuguse 

liidus turule lastava toidu, sealhulgas 

kolmandatest riikidest imporditava toidu 

suhtes. 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku võttis põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon vastu oma 

esimese lugemise arvamuses 2008. aasta ettepaneku kohta (2008/0002(COD)) ning näib 

olevat asjakohane korrata, et liidu standardeid tuleks kohaldada ka imporditud toidu suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Uuendtoitu käsitlevad liidu eeskirjad on 

kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 258/978 ja 

komisjoni määrusega (EÜ) nr 1852/20019. 

Neid eeskirju tuleks ajakohastada, et 

lihtsustada kehtivat lubade andmise korda 

ja võtta arvesse liidu õigusnormides hiljuti 

tehtud muudatusi. Selguse huvides tuleks 

määrused (EÜ) nr 258/97 ja (EÜ) nr 

1852/2001 kehtetuks tunnistada ning 

määrus (EÜ) nr 258/97 asendada 

käesoleva määrusega. 

(3) Uuendtoitu käsitlevad liidu eeskirjad on 

kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 258/978 ja 

komisjoni määrusega (EÜ) nr 1852/20019. 

Neid eeskirju tuleks ajakohastada, et 

lihtsustada kehtivat lubade andmise korda, 

parandada tarbijaohutust ning võtta 

arvesse liidu õigusnormides hiljuti tehtud 

muudatusi ja tehnoloogia arengut. 

Määrused (EÜ) nr 258/97 ja (EÜ) nr 

1852/2001 tuleks kehtetuks tunnistada ning 

asendada käesoleva määrusega. 

____________________ ____________________ 

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 258/97, 27. jaanuar 1997, 

uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade 

kohta (EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1) 

 

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 

uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade 

kohta (EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1). 

9 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, 

20. september 2001, millega kehtestatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava teabe 

9 Komisjoni 20. septembri 2001. aasta 

määrus (EÜ) nr 1852/2001, millega 

kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt 
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avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud 

eeskirjad (EÜT L 253, 21.9.2001, lk 17). 

esitatava teabe avalikustamise ja kaitsmise 

üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 253, 

21.9.2001, lk 17). 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Toit, mis on ette nähtud kasutamiseks 

tehnoloogilistel eesmärkidel, ja 

geneetiliselt muundatud toit ei tohiks 

kuuluda käesoleva määruse 

reguleerimisalasse, kuna need on juba 

hõlmatud muude liidu eeskirjadega. Seega 

tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1829/200310 

reguleerimisalasse kuuluv geneetiliselt 

muundatud toit, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1332/200811 

reguleerimisalasse kuuluvad 

toiduensüümid, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/200812 

reguleerimisalasse kuuluv üksnes toidu 

lisaainetena kasutatav toit, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 

1334/200813 reguleerimisalasse kuuluvad 

lõhna- ja maitseained ja Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2009/32/EÜ14 reguleerimisalasse kuuluvad 

ekstrahendid käesoleva määruse 

reguleerimisalast välja jätta. 

(4) Toit, mis on ette nähtud kasutamiseks 

tehnoloogilistel eesmärkidel, ja 

geneetiliselt muundatud toit ei tohiks 

kuuluda käesoleva määruse 

reguleerimisalasse. Seega tuleks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 

1829/200310 ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ10a 
reguleerimisalasse kuuluv geneetiliselt 

muundatud toit, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1332/200811 

reguleerimisalasse kuuluvad 

toiduensüümid, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/200812 

reguleerimisalasse kuuluv üksnes toidu 

lisaainetena kasutatav toit, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 

1334/200813 reguleerimisalasse kuuluvad 

lõhna- ja maitseained ja Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2009/32/EÜ14 reguleerimisalasse kuuluvad 

ekstrahendid käesoleva määruse 

reguleerimisalast välja jätta. 

____________________ ____________________ 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1829/2003, 22. september 2003, 

geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 

kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1). 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 

1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja 

sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1). 

 10 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

12. märtsi 2001. aasta direktiiv 

2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud 

organismide tahtliku keskkonda viimise 
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kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 

106, 17.4.2001, lk 1). 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1332/2008, 16. detsember 2008, 

mis käsitleb toiduensüüme (ELT L 354, 

31.12.2008, lk 7). 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) 

nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme 

(ELT L 354, 31.12.2008, lk 7). 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1333/2008, 16. detsember 2008, 

toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 

31.12.2008, lk 16). 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

1333/2008, toidu lisaainete kohta (ELT L 

354, 31.12.2008, lk 16). 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1334/2008, 16. detsember 2008, 

mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid 

lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid 

lõhna- ja maitseomadustega toidu 

koostisosi (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34). 

13 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). 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2009/32/EÜ, 23. aprill 2009, toiduainete ja 

toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid 

ekstrahente käsitlevate liikmesriikide 

õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti 

sõnastatud) (ELT L 141, 6.6.2009, lk 3). 

14 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). 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Määruse (EÜ) nr 258/97 artiklis 1 

sätestatud kehtivaid uuendtoidu 

kategooriaid tuleks muuta selgemaks ja 

ajakohastada, asendades need viitega 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) nr 

178/2002 artikliga 2 ette nähtud toidu 

üldmääratlusele. 

(5) Määruse (EÜ) nr 258/97 artiklis 1 

loetletud kehtivaid uuendtoidu 

kategooriaid tuleks muuta selgemaks ja 

ajakohastada, lisades uued asjakohased 

kategooriad ja viite Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu (EÜ) nr 178/2002 artikliga 2 ette 

nähtud toidu üldmääratlusele. Enne 

käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäeva peaks komisjon pärast 

huvirühmadega konsulteerimist heaks 

kiitma uuendtoidu kategooriaid käsitleva 
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juhendi, mis aitaks taotlejatel ja 

liikmesriikidel aru saada, kas konkreetne 

uuendtoit kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse ja millisesse 

uuendtoidu kategooriasse see kuulub. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et tagada järjepidevus määruses 

(EÜ) nr 258/97 sätestatud eeskirjadega, 

tuleks uuendtoiduna määratlemise 

kriteeriumiks pidada endiselt seda, et 

asjaomast toitu ei ole enne nimetatud 

määruse jõustumiskuupäeva, st enne 

15. maid 1997 olulisel määral liidus 

inimtoiduna kasutatud. Liidus kasutamine 

peaks osutama ka kasutamisele 

liikmesriikides, olenemata nende Euroopa 

Liiduga ühinemise kuupäevast. 

(6) Selleks et tagada järjepidevus määruses 

(EÜ) nr 258/97 sätestatud eeskirjadega, 

peaks toidu uuendtoiduna tunnustamise 

üheks kriteeriumiks endiselt olema see, et 

asjaomast toitu ei ole enne nimetatud 

määruse jõustumiskuupäeva, st enne 

15. maid 1997 olulisel määral liidus 

inimtoiduna kasutatud. Liidus kasutamine 

peaks osutama ka kasutamisele 

liikmesriikides, olenemata nende Euroopa 

Liiduga ühinemise kuupäevast. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Uued toiduainete tootmistehnoloogiad 

võivad toitu mõjutada ja seega võib neil 

olla mõju ka toiduohutusele. Seega tuleks 

samuti selgitada, et toitu tuleks käsitada 

uuendtoiduna, kui selle toidu puhul on 

kasutatud tootmistehnoloogiat, mida ei ole 

varem liidus toidu tootmiseks kasutatud, 

või kui see koosneb tehisnanomaterjalidest, 

mis on määratletud Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu (EL) nr 1169/201116 artikli 2 

lõike 2 punktis t. 

(7) Uued toiduainete tootmistehnoloogiad 

võivad toitu mõjutada ja seega võib neil 

olla mõju ka toiduohutusele. Seega tuleks 

määruses täpsustada, et toitu tuleks 

käsitada uuendtoiduna, kui selle toidu 

puhul on kasutatud tootmistehnoloogiat, 

mida ei ole varem liidus toidu tootmiseks 

kasutatud, või kui see koosneb 

tehisnanomaterjalidest. 
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__________________  

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1169/2011, 25. oktoober 

2011, milles käsitletakse toidualase teabe 

esitamist tarbijatele ning millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja 

(EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni direktiiv 

87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 

90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 

1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni 

direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning 

komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT 

L 304, 22.11.2011, lk 18–63). 

 

Selgitus 

Nanomaterjalide määratluse puhul ei ole asjakohane osutada määrusele 1169/2011, sest 

selles käsitletakse märgistamist, kuid käesolevas määruses käsitletakse riskihindamist. 

Euroopa Toiduohutusamet tunnistab andmete ebakindlust ja soovitab toiduga seotud 

nanorakenduste puhul 10% piirmäära. Kui ka ainult riskihindamise eesmärgil kasutataks 

50% piirmäära, esineb tõsine oht, et mõned nanokoostisained jäävad määratlusest välja ja 

nende puhul jääb seetõttu ka riskihindamine teostamata. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

 

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 1925/200618 ja 

(8) Vitamiine, mineraalaineid ja muid 

aineid, mis kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2002/46/EÜ17 ning Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 

1925/200618 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 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 609/201319 ette nähtud 

eeskirjadega. Kõnealuseid aineid tuleks 

samuti hinnata kooskõlas käesolevas 

määruses sätestatud eeskirjadega, kui nad 

kuuluvad käesolevas määruses sätestatud 

uuendtoidu määratluse alla. 

asendajad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EL) nr 609/201319, 

tuleks samuti hinnata kooskõlas käesoleva 

määrusega, kui nad kuuluvad selles 

sätestatud uuendtoidu määratluse alla. 

____________________ ____________________ 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2002/46/EÜ, 10. juuni 2002, 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). 

18 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). 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete 

ja teatud muude ainete toidule lisamise 

kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 26). 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 609/2013, 12. juuni 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). 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Käesoleva määruse tähenduses 

tuleks uudseks pidada toitu, mis on uue 

molekulaarstruktuuriga või mille algset 

molekulaarstruktuuri on tahtlikult 
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muudetud, toitu, mis koosneb või on 

saadud mikroorganismidest, seentest või 

vetikatest, mikroorganismide uutest 

tüvedest, mille puhul puudub ohutu 

kasutamise kogemus, ning taimedes 

looduslikult esinevate ainete 

kontsentraatidest. 

Selgitus 

Tuleks uuesti sisse viia käesolev muudatusettepanek, mis lisati 2010. aastal Euroopa 

Parlamendi teise lugemise seisukohta. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Kui kooskõlas direktiiviga 2002/46/EÜ, 

määrusega (EÜ) nr 1925/2006 või 

määrusega (EL) nr 609/2013 kasutatud 

aine tootmisprotsess on oluliselt muutunud 

või kui on muutunud sellise aine osakeste 

suurus, nt nanotehnoloogia kasutamise 

tulemusena, võib sellel olla mõju toidule ja 

seega ka toiduohutusele. Seepärast peaks 

sellist ainet käesoleva määruse kohaselt 

käsitama uuendtoiduna ja seda tuleks 

kõigepealt uuesti hinnata kooskõlas 

käesoleva määrusega ja seejärel kooskõlas 

asjakohaste õigusaktidega. 

(9) Kui kooskõlas direktiiviga 2002/46/EÜ, 

määrusega (EÜ) nr 1925/2006 või 

määrusega (EL) nr 609/2013 kasutatud 

aine tootmisprotsess on oluliselt muutunud 

või kui on muutunud sellise aine osakeste 

suurus, nt nanotehnoloogia kasutamise 

tulemusena, võib sellel olla mõju toidule ja 

seega ka toiduohutusele. Seepärast peaks 

sellist ainet käesoleva määruse kohaselt 

käsitama uuendtoiduna ja seda tuleks 

kõigepealt uuesti hinnata kooskõlas 

käesoleva määrusega pärast täielikku 

riskihindamist ja seejärel kooskõlas 

asjakohaste õigusaktidega. 

Selgitus 

Artikli 2 lõike 2 punkti a alapunkti i kohta esildatud muudatuste tagajärg. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 



 

PE537.480v03-00 14/129 RR\1042297ET.doc 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Kui toitu on enne 15. maid 1997 

kasutatud ainult toidulisandina või 

toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ artikli 

2 punkti a tähenduses, peaks olema 

lubatud seda käesoleva määruse 

kohaldamiseks liidus turule lasta pärast 

kõnealust kuupäeva, ilma et seda 

käsitatakse uuendtoiduna. Siiski ei tuleks 

sellist kasutamist toidulisandina või 

toidulisandis võtta arvesse, kui hinnatakse, 

kas toitu on kasutatud liidus olulisel määral 

inimtoiduna enne 15. maid 1997. Seega 

tuleks asjaomase toidu muude 

kasutusviiside kui toidulisandis või 

toidulisandina kasutamise suhtes kohaldada 

käesolevat määrust. 

(10) Toitu, mida on enne 15. maid 1997 

kasutatud ainult toidulisandina või 

toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ 

tähenduses, peaks olema lubatud liidus 

samal otstarbel turule lasta pärast 

kõnealust kuupäeva, kuna seda ei tohiks 

käsitada uuendtoiduna käesoleva määruse 

tähenduses. Siiski ei tuleks sellist 

kasutamist toidulisandina või toidulisandis 

võtta arvesse, kui hinnatakse, kas toitu on 

kasutatud liidus olulisel määral 

inimtoiduna enne 15. maid 1997. Seega 

tuleks asjaomase toidu muude 

kasutusviiside kui toidulisandis või 

toidulisandina kasutamise suhtes kohaldada 

käesolevat määrust. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 

 (10 a) Kloonitud loomadest saadud toitu 

on reguleeritud määrusega (EÜ) nr 

258/1997. Äärmiselt oluline on, et 

kloonitud loomadest või nende järglastest 

saadud toidu turule laskmisega seoses ei 

tekiks õiguslikku ebaselgust. Seni kuni ei 

ole jõustunud konkreetset õigusakti 

kloonitud loomadest ja nende järglastest 

saadud toidu kohta, peaks see toit 

kuuluma käesoleva määruse 

reguleerimisalasse, tingimusel, et kui 

selline toit liidus turule lastakse, peab see 

olema lõpptarbija jaoks asjakohaselt 

märgistatud. 

Selgitus 

Teksti on muudetud sidususe tagamiseks. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Lihtsustada tuleks kolmandast riigist 

pärit traditsioonilise toidu turule laskmist 

liidus, kui on tõendatud toidu ohutu 

kasutamise kogemus kolmandas riigis. 

Kõnealune toit peab olema olnud vähemalt 

25 aastat kasutusel suure osa kolmanda 

riigi elanikkonna tavapärases toiduvalikus. 

Ohutu kasutamise kogemused ei tohiks 

hõlmata muuks otstarbeks kui toiduks 

kasutamist ning kasutamist, mis ei ole 

seotud tavapärase toiduvalikuga. 

(11) Lihtsustada tuleks kolmandast riigist 

pärit traditsioonilise toidu, sealhulgas 

putukate turule laskmist liidus, kui on 

tõendatud toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis. Kõnealune toit peab 

olema olnud vähemalt 25 aastat kasutusel 

olulise osa vähemalt ühe kolmanda riigi 

elanikkonna tavapärases toiduvalikus, 

nagu komisjon on sätestanud Euroopa 

Toiduohutusameti (EFSA) soovitusel 

põhinevates teaduslikes ja tehnilistes 

suunistes. Ohutu kasutamise kogemused ei 

tohiks hõlmata muuks otstarbeks kui 

toiduks kasutamist ning kasutamist, mis ei 

ole seotud tavapärase toiduvalikuga. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Asjaolu kindlaksmääramine, kas 

tegemist on toidu olulise tarbimisega 

kolmanda riigi elanikkonna poolt või 

mitte, peaks põhinema toidukäitlejate 

esitatud teabel, mida võib vajaduse korral 

toetada muu kolmandas riigis 

kättesaadava teabega. Kui teave toidu 

inimtoiduna kasutamise kohta ei ole 

piisav, tuleks sellise teabe kogumiseks 

kehtestada lihtne ja läbipaistev menetlus, 

millesse oleks kaasatud komisjon, EFSA 

ja toidukäitlejad.  
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Selgitus 

Eesmärk on täpsustada, kuidas määratakse kindlaks nn oluline tarbimine. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Tuleks selgitada, et kolmandast riigist 

pärit toitu, mida liidus peetakse kolmandast 

riigist pärit uuendtoiduks, tuleks käsitada 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toiduna ainult siis, kui see on saadud 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 3 

määratletud esmatootmisest, sõltumata 

sellest, kas kõnealune toit on töödeldud või 

töötlemata toit. Seega, kui kõnealuse toidu 

tootmiseks on kasutatud uut 

tootmisprotsessi või kui see sisaldab 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) nr 

1169/2011 artikli 2 lõike 2 punktis t 

määratletud tehisnanomaterjale, ei tohiks 

kõnealust toitu käsitada traditsioonilise 

toiduna. 

(12) Tuleks selgitada, et kolmandast riigist 

pärit toitu, mida liidus peetakse kolmandast 

riigist pärit uuendtoiduks, tuleks käsitada 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toiduna ainult siis, kui see on saadud 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 3 

määratletud esmatootmisest, sõltumata 

sellest, kas kõnealune toit on töödeldud või 

töötlemata toit. Seega, kui kõnealuse toidu 

tootmiseks on kasutatud uut 

tootmisprotsessi või kui see sisaldab 

tehisnanomaterjale, ei tohiks kõnealust 

toitu käsitada traditsioonilise toiduna. 

Selgitus 

Nanomaterjalide määratluse puhul ei ole asjakohane osutada määrusele 1169/2011, sest 

selles käsitletakse märgistamist, kuid käesolevas määruses käsitletakse riskihindamist. 

Euroopa Toiduohutusamet tunnistab andmete ebakindlust ja soovitab toiduga seotud 

nanorakenduste puhul 10% piirmäära. Kui ka ainult riskihindamise eesmärgil kasutataks 

50% piirmäära, esineb tõsine oht, et mõned nanokoostisained jäävad määratlusest välja ja 

nende osas jääb seetõttu ka riskihindamine teostamata. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Uuendtoiduna ei tohiks käsitada (13) Uuendtoiduna ei tohiks käsitada 
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toiduaineid, mis on toodetud toidu 

koostisosadest, mis ei kuulu käesoleva 

määruse reguleerimisalasse, 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 olulisel määral 

inimtoiduna kasutatud. 

toiduaineid, mis on toodetud eranditult 

toidu koostisosadest, mis ei kuulu 

käesoleva määruse reguleerimisalasse, ning 

eelkõige toidu koostisosade asendamise või 

nende koguste muutmise abil. Käesoleva 

määruse reguleerimisalasse peaksid siiski 

kuuluma toidu koostisosade muudatused, 

mida ei ole liidus veel olulisel määral 

inimtoiduna kasutatud. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2001/83/EÜ20 kohaldatakse, kui 

toode kõiki selle omadusi arvesse võttes 

võib kuuluda nii kõnealuse direktiivi artikli 

1 lõikes 2 sätestatud ravimite määratluse 

kui ka käesoleva määruse tähenduses toote 

määratluse alla. Sellega seoses peaks 

liikmesriik, kui ta otsustab direktiivi 

2001/83/EÜ alusel, et tegemist on 

ravimiga, saama piirata sellise toote turule 

laskmist kooskõlas liidu õigusnormidega. 

Lisaks ei kuulu ravimid määruse (EÜ) nr 

178/2002 artiklis 2 sätestatud toidu 

määratluse alla ning ei peaks seepärast 

kuuluma käesoleva määruse 

reguleerimisalasse. 

(14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2001/83/EÜ20 kohaldatakse 

nendel juhtudel, kui toode kõiki selle 

omadusi arvesse võttes võib kuuluda nii 

kõnealuse direktiivis sätestatud ravimite 

määratluse kui ka käesoleva määruse 

tähenduses toote määratluse alla. Sellega 

seoses peaks liikmesriik, kui ta otsustab 

direktiivi 2001/83/EÜ alusel, et tegemist 

on ravimiga, saama piirata sellise toote 

turule laskmist kooskõlas liidu 

õigusnormidega. Lisaks ei kuulu ravimid 

määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatud 

toidu määratluse alla ning ei peaks 

seepärast kuuluma käesoleva määruse 

reguleerimisalasse. 

____________________ ____________________ 

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2001/83/EÜ, 6. november 2001, 

inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 

käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta 

(EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67). 

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

6. novembri 2001. aasta direktiiv 

2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 

ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 

kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67). 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Komisjonile tuleks anda 

rakendusvolitused, et otsustada, kas teatav 

toit kuulub uuendtoidu määratluse alla ja 

on seega hõlmatud käesolevas määruses 

uuendtoidu suhtes sätestatud 

eeskirjadega. 

välja jäetud 

Selgitus 

Reguleerimisala määratlemine on määruse oluline osa ja selle kohta ei saa otsuseid teha 

rakendusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Komisjonile ja EFSA-le tuleks 

seada konkreetsed tähtajad taotluste 

ladusa menetlemise tagamiseks. 

Keerukatel juhtudel peaks aga komisjonil 

ja EFSA-l olema õigus neid tähtaegu 

vajaduse korral pikendada. 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selle kindlaksmääramine, kas toitu 

kasutati liidus olulisel määral inimtoiduna 

enne 15. maid 1997, peaks põhinema 

(16) Selle kindlaksmääramine, kas toitu 

kasutati liidus olulisel määral inimtoiduna 

enne 15. maid 1997, peaks põhinema 



 

RR\1042297ET.doc 19/129 PE537.480v03-00 

 ET 

toidukäitlejate esitatud teabel, mida võib 

vajaduse korral toetada muu 

liikmesriikides kättesaadava teabega. 

Toidukäitlejad peaksid konsulteerima 

liikmesriigiga, kui nad ei ole kindlad, kas 

toit, mida nad kavatsevad liidus turule 

lasta, kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. 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 

toidukäitlejaid. Komisjonile tuleks anda 

rakendusvolitused, et määrata kindlaks 

kõnealuse konsulteerimise kord. 

toidukäitlejate esitatud teabel, mida võib 

vajaduse korral toetada muu 

liikmesriikides kättesaadava teabega. 

Toidukäitlejad peaksid konsulteerima 

liikmesriigi ja komisjoniga, kui nad ei ole 

kindlad, kas toit, mida nad kavatsevad 

liidus turule lasta, kuulub käesoleva 

määruse reguleerimisalasse või mitte. Kui 

teave enne 15. maid 1997 inimtoiduna 

kasutamise kohta puudub või seda ei ole 

piisavalt, tuleks selle teabe kogumiseks 

kehtestada lihtne ja läbipaistev menetlus.  

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Uuendtoitu tuleks lubada ja kasutada 

vaid juhul, kui see vastab käesolevas 

määruses sätestatud kriteeriumidele. 

Uuendtoit peaks olema ohutu ja selle 

kasutamine ei tohiks tarbijat eksitada. 

Seega, kui uuendtoit on ette nähtud muu 

toidu asendamiseks, ei tohiks see erineda 

asendatavast toidust määral, mis oleks 

tarbijale toitaineliselt vähemväärtuslik. 

(17) Uuendtoitu tuleks lubada ja kasutada 

vaid juhul, kui see vastab käesolevas 

määruses sätestatud kriteeriumidele. 

Uuendtoit peaks olema ohutu ja selle 

ohutuse hindamise aluseks peaks olema 

ettevaatuspõhimõte, nagu see on 

sätestatud määruse (EÜ) nr 178/2002 

artiklis 7. Lisaks ei tohiks selle 

kasutamine tarbijat eksitada. Seetõttu 

tuleks tarbijaid teavitada sellest, mida 

uuendtoit sisaldab, ning uuendtoidu 

koostisosadest ja tehnoloogiatest, mida 

kasutatakse selle tootmisel. Seetõttu on 

ülimalt olulised toodete märgistusnõuded, 

eelkõige juhul, kui uuendtoit on 

valmistatud uusi kasvatus- või 

põllumajanduslikke meetodeid, uusi 

materjale või uusi tootmisprotsesse 

kasutades. Samuti, kui uuendtoit on ette 

nähtud muu toidu asendamiseks, ei tohiks 

see erineda asendatavast toidust määral, 

mis oleks tarbijale toitaineliselt 
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vähemväärtuslik või halvema kvaliteediga. 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku esimese osa võttis põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

vastu oma esimese lugemise arvamuses 2008. aasta ettepaneku kohta (2008/0002(COD)) ning 

näib olevat asjakohane korrata siinkohal, et tuleks kohaldada ettevaatuspõhimõtet. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Uuendtoitu tuleks turule lasta või 

kasutada inimtoiduna ainult juhul, kui see 

on lisatud liidu loetelusse uuendtoitudest, 

mida on lubatud liidus turule lasta 

(edaspidi „liidu loetelu”). Seepärast on 

asjakohane koostada rakendusaktiga liidu 

uuendtoitude loetelu, kandes sellesse 

uuendtoidud, mida on määruse (EÜ) 

nr 258/97 artiklite 4, 5 või 7 kohaselt 

lubatud kasutada või millest on teavitatud, 

koos kõigi olemasolevate loa andmise 

tingimustega. Kuna kõnealuste 

uuendtoitude ohutust on juba hinnatud 
ning neid on liidus seaduslikult toodetud 

ja turustatud ning nende kasutamine ei 

ole varem tekitanud tervisega seotud 

probleeme, tuleks liidu loetelu esialgseks 

koostamiseks kasutada 

nõuandemenetlust.  

(18) Uuendtoitu tuleks turule lasta või 

kasutada inimtoiduna ainult juhul, kui see 

on lisatud liidu loetelusse uuendtoitudest, 

mida on lubatud liidus turule lasta 

(edaspidi „liidu loetelu”). Seepärast on 

asjakohane koostada liidu loetelu 

uuendtoitudest, mida on määruse (EÜ) 

nr 258/97 kohaselt lubatud kasutada või 

millest on teavitatud, koos kõigi 

olemasolevate loa andmise tingimustega. 

Loetelu peaks olema läbipaistev ja 

kergesti kättesaadav ning seda tuleks 

regulaarselt ajakohastada. 

Selgitus 

Käesolevale määrusele tuleks lisada uuendtoitude loetelu, mida ajakohastatakse delegeeritud 

õigusaktidega. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Uusi ja innovaatilisi tehnoloogiaid 

nagu bio-ja nanotehnoloogia tuleb 

soodustada, sest need võivad aidata 

vähendada toidu tootmise 

keskkonnamõju, suurendada toiduga 

kindlustatust ja tuua tarbijatele kasu. 

Toiduainete tootmises toimuvaid 

suundumusi tuleks seetõttu alati hinnata 

uusimate olemasolevate teaduslike 

tõendite alusel, et saada Euroopa 

toiduohutusele usaldusväärne teaduslik 

kinnitus. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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, et turule 

pääsuks kuluv aeg oleks sarnane ELi 

sarnaste toodete turulepääsuks kuluva 

ajaga. Seda menetlust tuleks lubada juhul, 

kui toiduohutuse kohta põhjendatud 

vastuväiteid ei esitata. Seetõttu tuleks 

komisjonile delegeerida õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu õigusakte liidu 
loetelu ajakohastamiseks. 
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Selgitus 

Kuna need meetmed on üldkohaldatavad ning kavandatud selleks, et täiendada või muuta 

käesoleva määruse teatavaid mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile anda õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte loetelu 

ajakohastamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Samuti tuleks kehtestada uuendtoidust 

tulenevate võimalike riskide hindamise 

kriteeriumid. Uuendtoidu ühtlustatud 

teadusliku hindamise tagamiseks peaks 

sellise hindamise läbi viima Euroopa 

Toiduohutusamet (edaspidi „EFSA”). 

(20) Samuti tuleks selgelt määratleda ja 

kehtestada uuendtoidust tulenevate 

võimalike riskide hindamise kriteeriumid. 

Uuendtoidu ühtlustatud teadusliku 

hindamise tagamiseks peaks sellise 

hindamise läbi viima EFSA. EFSA, kelle 

hindamised peaksid olema teostatud 

läbipaistval viisil, peaks looma võrgustiku 

liikmesriikide ning uuendtoitude ja -

protsesside nõuandekomiteega (Advisory 

Committee on Novel Foods and Processes 

(ACNFP)). Uuendtoidu mis tahes uudset 

omadust, mis võib mõjutada tervist, tuleks 

hinnata individuaalselt. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Toidu tootmises nanomaterjalide 

võimaliku kasutamisega seoses võttis 

EFSA 6. aprillil 2011 vastu arvamuse21 

nanoteaduse ja nanotehnoloogia 

toidutarneahelas kasutamise riskihindamise 

suuniste kohta ja märkis, et 

tehisnanomaterjali toksikokineetika ja 

toksikoloogia kohta on vähe teavet ja et 

(21) Toidu tootmises nanomaterjalide 

võimaliku kasutamisega seoses tunnistas 

EFSA 6. aprilli 2011 arvamuses 

nanoteaduse ja nanotehnoloogia 

toidutarneahelas kasutamise riskihindamise 

suuniste kohta, et praegu kasutusel 

olevatest testimismeetoditest ei pruugi 

piisata nanomaterjalidega seotud riskide 
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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. 

hindamiseks ning võttis seisukoha, 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 kiiresti välja töötama meetodid, 

mille puhul ei kasutata testimisel loomi 

ning mis võtaksid arvesse 

tehisnanomaterjalide eriomadusi. 

Toksikoloogilistes teadmistes ja 

hindamismeetodites eksisteerivaid lünki 

arvesse võttes tuleks kohaldada 

ettevaatuspõhimõtet, et piirata inimeste 

kokkupuudet nanomaterjalidega. 

__________________ __________________ 

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

Selgitus 

Muudatusettepanek lisati juba Euroopa Parlamendi 2010. aasta teise lugemise seisukohta. 

EFSA aruandes on öeldud, et tehisnanomaterjalide kindlaksmääramise, iseloomustamise ja 

tuvastamise osas esineb praegu ebakindlust, mis tuleneb selliste asjakohaste ja tunnustatud 

testimismeetodite puudumisest, mis hõlmaksid tehisnanomaterjalide kõiki võimalikke 

rakendusi, aspekte ja omadusi. Samuti esineb ebakindlust seoses praegu kasutatavate 

bioloogilise ja toksikoloogilise testimise meetodite kohaldamisega tehisnanomaterjalide 

suhtes.  

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Osakese termini määratluse osas 

esineb erinevaid tõlgendusi. Seetõttu 

tuleks täpsustada, et pehmeid 

nanomaterjale, nagu mitselle või 

liposoome sisaldavad toidud kuuluvad 

samuti uuendtoidu mõiste alla. 
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Selgitus 

Tuleb täpsustada, et termin „osake” ei hõlma käesoleva määruse nanomaterjalide 

määratlemise kontekstis ainult aineosa, millel on selged füüsikalised piirid, sest see 

tähendaks, et praeguse määratluse kohaselt jääks kõik nn pehmed nanomaterjalid (nt 

mitsellid) hõlmamata ja seega turustamiseelse loa taotlemise menetlusest välja. Tegemist on 

aga rakendustega, mis on reguleerimise seisukohast olulised, sest neid kavatsetakse kasutada 

toidu tootmisel (nt vitamiinide ja muude toitumusliku või füsioloogilise mõjuga ainete 

kandeainetena). 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 b) Kui nanomaterjalide suhtes 

kohaldatakse testimismeetodeid, tuleks 

esitada selgitus nende teadusliku sobivuse 

kohta nanomaterjalide suhtes ning 

vajaduse korral tehniliste kohanduste 

kohta, mis on tehtud kõnealuste 

materjalide eriomadustega vastavusse 

viimiseks. 

Selgitus 

Selles sõnastuses lepiti kokku juba määruse nr 528/2012 puhul, milles käsitletakse biotsiidide 

turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (vt II lisa punkt 5). 

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 c) Toiduainete pakendid peaksid 

sisaldama ainult neid nanomaterjale, mis 

on kantud heakskiidetud nanomaterjalide 

loetellu, millele lisatakse nende niisuguses 

pakendis sisalduvasse toitu või sisalduvale 

toidule ülekandumise piirmäär. 
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Selgitus 

Kuna käesolevas määruses käsitletakse muu hulgas toidus esinevaid nanomaterjale, on 

oluline tagada, et arvesse võetakse ka juhuslikult toitu sattuda võivaid nanoosakesi. 

Viivitamata tuleb võtta meetmeid, kuna senini puudub spetsiaalne õigusakt ning 

testimisnõudeid kas ei ole või siis kasutatakse ebakohaseid testimismeetodeid. 

Muudatusettepanek lisati juba Euroopa Parlamendi 2010. aasta teise lugemise seisukohta. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Kui uuendtoit on lubatud ja kantud 

liidu loetellu, peaks komisjonil olema 

volitused kehtestada turustamisjärgse 

järelevalve nõuded, et jälgida lubatud 

uuendtoidu kasutamist ja tagada selle 

kasutamine ohutuse piirides kooskõlas 

EFSA tehtud ohutushindamisega. 

(22) Kui uuendtoit on lubatud ja kantud 

liidu loetellu, tuleks kehtestada 

turustamisjärgse järelevalve nõuded, et 

jälgida lubatud uuendtoidu kasutamist ja 

tagada selle kasutamine ohutuse piirides 

kooskõlas EFSA tehtud 

ohutushindamisega. Toidukäitlejad peavad 

teavitama komisjoni olulisest teabest 

seoses nende poolt turule lastud toiduga. 

Selgitus 

Tugineb raporti projekti muudatusettepanekutele 88 ja 89. 

 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Teatud tingimustel ja et toetada 

uurimis- ja arendustegevust ning seega ka 

innovatsiooni põllumajanduslikus 

toiduainetööstuses, tuleks kaitsta 

uuenduslike ideede algatajate 
investeeringuid, mida tehakse käesoleva 

määruse kohase uuendtoidu loataotlusega 

(23) Teatud tingimustel ja et toetada 

uurimis- ja arendustegevust ning seega ka 

innovatsiooni põllumajanduslikus 

toiduainetööstuses, tuleks kaitsta taotlejate 

investeeringuid, mida tehakse käesoleva 

määruse kohase uuendtoidu loataotlusega 

koos esitatava teabe ja andmete 
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koos esitatava teabe ja andmete 

kogumiseks. Uusi teaduslikke tõendeid ja 

konfidentsiaalseid andmeid, mis esitatakse 

liidu uuendtoidu loetellu kandmise taotluse 

toetamiseks, tuleks kaitsta. Kõnealuseid 

andmeid ja teavet ei tohiks teatava aja 

jooksul hilisema taotleja kasuks kasutada 

ilma eelneva taotleja nõusolekuta. Ühe 

taotleja esitatud teaduslikud tõendid ei 

tohiks takistada teistel taotlejatel taotlemast 

aine liidu loetelusse kandmist oma 

teaduslike tõendite alusel või viidates 

kaitstud andmetele, kui eelnev taotleja on 

selleks nõusoleku andnud. Eelnevale 

taotlejale määratud viieaastast 

andmekaitset ei tohiks siiski pikendada 

põhjusel, et hilisemale taotlejale on 

määratud andmekaitse. 

kogumiseks. Konfidentsiaalseid andmeid, 

mis esitatakse liidu uuendtoidu loetellu 

kandmise taotluse toetamiseks, tuleks 

kaitsta. Kõnealuseid andmeid ja teavet ei 

tohiks teatava aja jooksul hilisema taotleja 

kasuks kasutada ilma algse taotleja 

nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 

teaduslikud tõendid ei tohiks takistada 

teistel taotlejatel taotlemast aine liidu 

loetelusse kandmist oma teaduslike 

tõendite alusel või algse taotleja andmete 

alusel, kui viimane on selleks nõusoleku 

andnud. Algsele taotlejale määratud 

seitsmeaastast andmekaitset ei tohiks siiski 

pikendada põhjusel, et hilisemale taotlejale 

on määratud andmekaitse. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Kui taotleja taotleb ühe ja sama 

toiduga seotud andmete kaitset nii 

käesoleva määruse kui ka määruse (EÜ) 

1924/2006 alusel, peaks komisjon püüdma 

neid kahte loamenetlust ajaliselt ühitada, 

et ka andmete kaitse perioodid kulgeksid 

üheaegselt. Kui see nõuab ühe menetluse 

edasilükkamist, tuleks taotlejaga eelnevalt 

nõu pidada. 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 b) Komisjon peaks tegema huvitatud 

pooltele kättesaadavaks põhiteavet 

sisaldavate taotluste esialgse loetelu, 

tagades samal ajal taotluse 

konfidentsiaalsuse. Loetelu peaks aitama 

ära hoida identsete või topelttaotluste 

järjestikust esitamist ja vähendama 

seeläbi nii võimalike taotlejate kui liidu 

halduskoormust. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Uuendtoidu suhtes kohaldatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse 

toidualase teabe esitamist tarbijatele, 

sätestatud üldisi märgistusnõudeid ja muid 

asjakohaseid liidu toidualaste 

õigusnormidega ette nähtud 

märgistusnõudeid. Teatud juhtudel võib 

olla vajalik sätestada täiendava 

märgistamise kohustus, eriti seoses toidu 

kirjelduse, allika või kasutamise 

tingimustega, et tagada tarbijatele 

uuendtoidu kohta piisava teabe jagamine. 

(24) Uuendtoidu suhtes kohaldatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse 

toidualase teabe esitamist tarbijatele, 

sätestatud üldisi märgistusnõudeid ja muid 

asjakohaseid liidu toidualaste 

õigusnormidega ette nähtud 

märgistusnõudeid. Lisaks tuleks nõuda ka 

täiendavat märgistamist, eriti seoses toidu 

kirjelduse, päritolu, koostise ja kasutamise 

tingimustega, et tagada tarbijatele 

uuendtoidu kohta piisava teabe jagamine, 

sealhulgas kolmandatest riikidest pärit 

uuendtoidu kohta. Seega võib uuendtoidu 

liidu loetellu või kolmandatest riikidest 

pärinevate traditsiooniliste toitude loetellu 

kandmisel kehtestada kasutamise 

eritingimused või märgistamise 

erinõuded, mis võivad muu hulgas olla 

seotud konkreetse tunnuse või toidu 

omadusega, nagu koostis, toiteväärtus või 

toitumuslik mõju ja toidu kavandatav 

kasutusviis, või eetiliste kaalutluste või 

teatavate elanikkonnarühmade tervisele 

avalduva mõjuga. Asjakohane on 

kehtestada käesolevas määruses 

märgistamise erinõuded seoses 
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tehisnanomaterjalide kujul esinevate 

toidu koostisosadega, mis kuuluvad 

käesoleva määruse kohaldamisalasse. 

Eetilisi probleeme tekitavad materjalid, 

nagu kehtivas määruses (EÜ) nr 258/97, 

tuleks samuti toote märgistusele kanda, et 

tarbijatel oleks võimalik teha teadlik valik. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (24 a) Uuendtoidu suhtes kohaldatakse 

liidu õiguses sätestatud nõudeid toiduga 

kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide 

ja esemete kohta, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1935/20041 a ja sellest tulenevaid 

erimeetmeid.  

 __________________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks 

ettenähtud materjalide ja esemete kohta, 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 

80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 

13.11.2004, lk 4). 

Selgitus 

Põhjenduse eesmärk on anda teavet ja kinnitada veel kord, et uuendtoidu ja kolmandast 

riigist pärit toidu suhtes kohaldatakse mitte üksnes ELi märgistusnõudeid, vaid ka ELi 

pakendamisnõudeid. Uue põhjendusega ei kaasne käesolevas määruses uued õiguslikud 

kohustused. 

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (24 b) 2010. aasta teisel lugemisel 

uuendtoidu küsimuses oli Euroopa 

Parlament suure häälteenamusega selle 

poolt, et keelata kloonitud loomadest või 

nende järglastest toodetud toidu turule 

laskmine. Pärast seda, kui uuendtoidu 

alane lepitusmenetlus 2011. aasta märtsis 

ebaõnnestus, võttis komisjon kohustuseks 

esitada konkreetne ettepanek kloonitud 

loomade ja nende järglaste kohta, võttes 

arvesse nii nõukogu kui ka Euroopa 

Parlamendi seisukohti. Kuid 2013. aasta 

detsembris esitatud ettepanekutes 

kloonimise ja kloonitud toidu kohta ei ole 

sätestatud meetmeid seoses kloonitud 

loomade järglastega, isegi mitte tarbijate 

teavitamise eesmärgil. Lisaks ei võimalda 

need Euroopa Parlamendil kasutada oma 

kaasseadusandja õigusi. Seetõttu oleks 

asjakohane, kui komisjon kasutaks uue 

koosseisu nimetamisega seotud võimalusi 

ja võtaks 2013. aasta ettepanekud tagasi, 

et esitada seadusandlikul tavamenetlusel 

põhinevad uued ettepanekud, milles 

võetaks arvesse Euroopa Parlamendi 

nõudmisi. 

Selgitus 

Vastupidiselt kõigile komisjoni antud lubadustele ei võeta kloonitud toitu käsitlevas 

ettepanekus arvesse Euroopa Parlamendi nõudmisi ega sätestata meetmeid kloonitud 

loomade järglaste kohta. See on suur samm tagasi võrreldes 2011. aasta märtsiga, kui kõik 

institutsioonid jõudsid kokkuleppele vähemalt värske veiseliha märgistuse osas, ning hoop 

Euroopa Parlamendi liikmetele, kes suure häälteenamusega nõudsid kloonitud loomadest või 

nende järglastest toodetud toidu keelustamist. Lisaks ei võimalda ettepanekute õiguslik alus 

kaasotsustamismenetlust, nii et Euroopa Parlament ei saaks kasutada ka kaasseadusandja 

volitusi. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 



 

PE537.480v03-00 30/129 RR\1042297ET.doc 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Määruse (EÜ) nr 258/97 alusel enne 

käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva 

esitatud taotluste riskihindamine ja 

loaandmismenetlus tuleks lõpule viia 

kooskõlas käesoleva määrusega. Peale selle 

tuleks käesolevas määruses sätestatud 

uuendtoidu määratluse selgitamise tõttu ja 

õiguskindluse parandamiseks lubada kuni 

riskihindamise ja loaandmismenetluse 

lõpuleviimiseni turustada toitu, mis on 

käesoleva määruse kohaldamiskuupäevaks 

seaduslikult turule lastud. Käesolevas 

määruses sätestatud eeskirjadele sujuva 

ülemineku tagamiseks tuleks ette näha 

üleminekueeskirjad. 

(25) Määruse (EÜ) nr 258/97 alusel enne 

käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva 

esitatud taotluste riskihindamine ja 

loaandmismenetlus tuleks lõpule viia 

kooskõlas käesoleva määrusega. Peale selle 

tuleks käesolevas määruses sätestatud 

uuendtoidu määratluse selgitamise tõttu ja 

õiguskindluse parandamiseks lubada kuni 

riskihindamise ja loaandmismenetluse 

lõpuleviimiseni turustada toitu, mis on 

käesoleva määruse kohaldamiskuupäevaks 

seaduslikult turule lastud. Käesolevas 

määruses sätestatud eeskirjadele sujuva 

ülemineku tagamiseks tuleks ette näha 

üleminekusätted. 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) Selleks et muuta liidu loetelu uutele 

uuendtoitudele loa andmise korral, tuleks 

komisjonile delegeerida õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu õigusakte liidu 

loetelu ajakohastamiseks. On eriti oluline, 

et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil. 

Delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 

komisjon tagama asjaomaste dokumentide 

sama- ja õigeaegse ning asjakohase 

edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 
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Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

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) Komisjonile tuleks anda õigus võtta 

kooskõlas artikliga 26 a vastu 

delegeeritud õigusakte, et ajakohastada 

liidu loetelu seoses sellisest kolmandast 

riigist pärit traditsioonilise toidu 

lisamisega, kus toiduohutuse kohta ei ole 

esitatud põhjendatud vastuväiteid. 

Selgitus 

Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 

vastu delegeeritud õigusakte liidu loetelu ajakohastamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Uuendtoidu mõiste määratlemisega, 

uuendtoidu staatuse üle konsulteerimise 

menetlusega, liidu loetelu muul viisil 

ajakohastamisega, liidu loetelusse toidu 

lisamiseks esitatavate taotluste või teadete 

koostamise ja esitamisega, konfidentsiaalse 

käsitlemisega ja üleminekusätetega seotud 

rakendusvolitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 182/201122. 

(28) Liidu loetelusse toidu lisamiseks 

esitatavate taotluste või teadete koostamise 

ja esitamisega, taotluste või teadete 

nõuetekohasuse kontrolli korraga, 

toiduohutuse kohta põhjendatud 

vastuväidete esitamiseks teabe vahetamise 

korraga, EFSA arvamusse lisatava teabe 

liigi ja konfidentsiaalse käsitlemisega 

seotud rakendusvolitusi tuleks kasutada 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, 

millega kehtestatakse eeskirjad ja 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
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rakendamisvolituste teostamise suhtes, 

ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

rakendamisvolituste teostamise suhtes, 

ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

Selgitus 

Põhjendust tuleks kohandada vastavalt hääletustulemustele delegeeritud õigusakte / 

rakendusakte käsitlevate eri muudatusettepanekute osas. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Selleks et täiendada või muuta 

käesoleva määruse teatavaid 

mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 

anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

õigusakte seoses sellega, millised 

toiduained või toidu koostisosad kuuluvad 

käesoleva määruse reguleerimisalasse iga 

uuendtoidu kategooria puhul, millised on 

konsulteerimisprotsessi menetluslikud 

etapid, milline on mõiste „kolmanda riigi 

elanikkonna oluline osa” sisu ja kuidas 

ajakohastada liidu uuendtoitude loetelu. 

On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil. Delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisel ja 

koostamisel peaks komisjon tagama 

asjaomaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning asjakohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EÜ) nr 882/201a 

kehtestatakse üldised eeskirjad ametlike 

kontrollide kohta, mida tehakse 

toidualaste õigusnormide täitmise 

kontrollimise tagamiseks. Seega peavad 

liikmesriigid käesoleva määruse 

järgimiseks läbi viima ametlikke kontrolle 

kooskõlas määrusega (EÜ) nr 882/2004. 

 __________________ 

 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. Parandatud 

redaktsioon ELT L 191, 28.5.2004, lk 1). 

Selgitus 

Komisjoni 2008. aasta ettepanekusse oli lisatud viide ametlikke kontrolle käsitleva määruse 

kohta ja asjakohane oleks see säilitada. 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõiked 1 ja 2 – punktid a ja b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Reguleerimisese ja reguleerimisala Teema, eesmärk ja reguleerimisala 

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. 

 1 a. Käesoleva määruse eesmärk on 

tagada inimeste tervise, tarbijate huvide ja 
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keskkonna kõrgetasemeline kaitse ning 

samal ajal siseturu tulemuslik toimimine. 

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 

järgmise suhtes: 

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 

järgmise suhtes: 

a) määruse (EÜ) nr 1829/2003 

reguleerimisalasse kuuluv geneetiliselt 

muundatud toit; 

a) määruse (EÜ) nr 1829/2003 ja direktiivi 

2001/18/EÜ reguleerimisalasse kuuluv 

geneetiliselt muundatud toit; 

b) toit, mida kasutatakse: b) toit, mida kasutatakse: 

i) määruse (EÜ) nr 1332/2008 

reguleerimisalasse kuuluvate 

toiduensüümidena; 

i) määruse (EÜ) nr 1332/2008 

reguleerimisalasse kuuluvate 

toiduensüümidena; 

ii) määruse (EÜ) nr 1333/2008 

reguleerimisalasse kuuluvate toidu 

lisaainetena; 

ii) määruse (EÜ) nr 1333/2008 

reguleerimisalasse kuuluvate toidu 

lisaainetena; 

iii) määruse (EÜ) nr 1334/2008 

reguleerimisalasse kuuluvate toiduainetes 

kasutatavate lõhna- ja maitseainetena; 

iii) määruse (EÜ) nr 1334/2008 

reguleerimisalasse kuuluvate toiduainetes 

kasutatavate lõhna- ja maitseainetena; 

iv) direktiivi 2009/32/EÜ 

reguleerimisalasse kuuluvate toiduainete ja 

toidu koostisosade tootmisel kasutatavate 

ekstrahentidena; 

iv) direktiivi 2009/32/EÜ 

reguleerimisalasse kuuluvate toiduainete ja 

toidu koostisosade tootmisel kasutatavate 

ekstrahentidena; 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) nõukogu direktiivi XX/XXX/EL 

[kloonloomadest saadud toidu 

turulelaskmise kohta] reguleerimisalasse 

kuuluv toit. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mõisted Mõisted 

1. Käesolevas määruses kohaldatakse 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklites 2 ja 3 

sätestatud mõisteid.  

1. Käesolevas määruses kohaldatakse 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklites 2 ja 3 

sätestatud mõisteid.  

2. Samuti kasutatakse järgmisi mõisteid: 2. Samuti kasutatakse järgmisi mõisteid: 

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 eri 

liikmesriikide Euroopa Liiduga ühinemise 

kuupäevadest ning mis kuulub vähemalt 

ühesse järgnevalt loetletud kategooriatest: 

 -i) uue või tahtlikult muundatud 

primaarse molekulaarstruktuuriga toit; 

 -i a) mikroorganismidest, seentest või 

vetikatest koosnev, neist saadud või 

toodetud toit; 

 -i b) taimedest, välja arvatud liidu turul 

ohutu kasutamise kogemusega taimedest 

koosnev, neist saadud või toodetud toit, 

mille puhul taimed on saadud: 

 – traditsiooniliste paljundamisviisidega 

või 

 – mittetraditsiooniliste 

paljundamisviisidega, kusjuures need 

viisid ei põhjusta toidu koostises ega 

struktuuris olulisi muutusi, mis 

mõjutaksid toidu toiteväärtust, inimese 

ainevahetust ja ebasoovitavate ainete 

sisaldust; 

 -i c) kloonitud loomadest ja nende 

järglastest saadud toit artiklis 29 a (uus) 

sätestatud tingimustel; 

 -i d) raku- või koekultuure sisaldav, neist 

koosnev või nendest saadud toit; 

 i e) loomadest või nende osadest, sh 

tervetest loomadest, nagu putukad, 

saadud toit, välja arvatud traditsioonilistel 

paljunemisviisidel saadud loomadest 

valmistatud toit, kui liidu turul on 

niisuguse toidu ohutu kasutamise 
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kogemus; 

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, mille valmistamisel on kasutatud 

uut tootmisprotsessi, mida pole liidus toidu 

tootmiseks kasutatud enne 15. maid 1997 

ja mis võib põhjustada kõnealuse toidu 

koostise või struktuuri olulisi muutusi, 

mõjutades selle toiteväärtust, omastatavust 

või ebasoovitavate ainete sisaldust või 

mille puhul võib tootmisprotsess tekitada 

eetilisi probleeme; 

ii) määruse (EL) 1169/2011 artikli 2 lõike 

2 punktis t määratletud 

tehisnanomaterjal; 

ii) toit, mis on valminud või mida on 

mõjutatud osakeste suuruse, kuju või 

struktuuri või osakeste suurusjaotuse 

tahtliku muutmisega mis tahes 

tehnoloogia abil, mis vähendab osakesed 

nanomõõtmeteni. Toidurakenduste puhul 

tuleks kaaluda EFSA soovitatud 10% 

piirväärtuse kasutamist; 

iii) direktiivi 2002/46/EÜ, määruse (EÜ) nr 

1925/2006 või määruse (EL) nr 609/2013 

kohaselt kasutatavad vitamiinid ja 

mineraal- ja muud ained, kui:  

iii) direktiivi 2002/46/EÜ, määruse (EÜ) nr 

1925/2006 või määruse (EL) nr 609/2013 

kohaselt kasutatavad vitamiinid ja 

mineraal- ja muud ained, kui:  

– on kasutatud uut tootmisprotsessi, nagu 

on osutatud käesoleva lõike punktis i), või 

– on kasutatud uut tootmisprotsessi, nagu 

on osutatud käesoleva lõike punktis i);  

– kõnealused ained sisaldavad määruse 

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

määratletud tehisnanomaterjale või 

koosnevad nendest; 

– need ained sisaldavad 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, või 

 – konkreetse vitamiini, mineraali või muu 

aine või nende segude puhul, mida 

kasutatakse direktiivi 2002/46/EÜ, 

määruse (EÜ) nr 1925/2006 või määruse 

(EL) nr 609/2013 kohaselt, on kasutatud 

uut allikat või lähtematerjali; 

iv) toiduained, mida kasutati liidus enne 

15. maid 1997 üksnes toidulisandites, kui 

need on ette nähtud kasutamiseks muudes 

toiduainetes kui toidulisandites, mis on 

määratletud direktiivi 2002/46/EÜ artikli 2 

iv) toiduained, mida kasutati liidus enne 

15. maid 1997 üksnes toidulisandites, kui 

need on ette nähtud kasutamiseks muudes 

toiduainetes kui toidulisandites, mis on 

määratletud direktiivi 2002/46/EÜ artikli 2 
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punktis a;  punktis a;  

b) „kolmandast riigist pärit traditsiooniline 

toit” – muu kui punkti a alapunktides i–iii 

osutatud uuendtoit, mis on saadud 

esmatootmisest ja mille puhul on olemas 

toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis; 

b) „kolmandast riigist pärit traditsiooniline 

toit” – muu kui punkti a alapunktides -i–iii 

osutatud uuendtoit, mis on saadud 

esmatootmisest ja mille puhul on olemas 

toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis;  

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis” – kõnealuse toidu 

kasutamise ohutust on kinnitanud 

koostisandmed ja kasutamiskogemused 

ning pidev, vähemalt 25 aasta pikkune 

kasutamine suure osa kolmanda riigi 

elanikkonna tavapärases toiduvalikus enne 

artiklis 13 osutatud teate esitamist; 

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis” – kõnealuse toidu 

kasutamise ohutust on kinnitanud 

koostisandmed ja kasutamiskogemused 

ning pidev, vähemalt 25 aasta pikkune 

kasutamine olulise osa kolmanda riigi 

elanikkonna tavapärases toiduvalikus, 

nagu on määratletud käesoleva määruse 

artiklis 4 osutatud suunistes, enne artiklis 

13 osutatud teate esitamist; 

d) „taotleja” – komisjonile kooskõlas 

artikliga 9 või artikliga 15 taotluse või 

kooskõlas artikliga 13 teate esitanud 

liikmesriik, kolmas riik või huvitatud isik, 

kes võib esindada mitut huvitatud isikut; 

d) „taotleja” – komisjonile kooskõlas 

artikliga 9 või artikliga 15 taotluse või 

kooskõlas artikliga 13 teate esitanud 

liikmesriik, kolmas riik või huvitatud isik, 

kes võib esindada mitut huvitatud isikut; 

e) „kehtiv taotlus” ja „kehtiv teade” – 

käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluv taotlus või teade, mis sisaldab 

riskihindamise ja loaandmismenetluse 

jaoks nõutavat teavet 

e) „kehtiv taotlus” ja „kehtiv teade” – 

käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluv taotlus või teade, mis sisaldab 

riskihindamise ja loaandmismenetluse 

jaoks nõutavat teavet; 

 e a) „uus tootmisprotsess” – 

tootmisprotsess, mida ei ole liidus toidu 

tootmiseks kasutatud enne 15. maid 1997; 

 e b) „traditsioonilised paljundamisviisid” 

või „traditsioonilised kasvatusviisid” – 

viisid, mida liidus kasutati toidu 

tootmiseks enne 15. maid 1997;  

 e c) „kloonitud loomad” – loomad, kes on 

saadud mittesugulise kunstliku 

paljundamismeetodi abil, mille eesmärk 

on luua konkreetse looma geneetiliselt 

identne või peaaegu identne koopia; 

 e d) „kloonitud loomade järglased” – 

loomad, kes on saadud sugulise 

paljundamise teel, kui vähemalt üks 

eellastest on kloonitud loom. 
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Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 3 välja jäetud 

Rakendusvolitused, mis on seotud artikli 2 

lõike 2 punktis a esitatud uuendtoidu 

määratlusega 

 

Käesoleva määruse ühetaolise 

rakendamise tagamiseks võib komisjon 

võtta vastu rakendusakte, et otsustada kas 

teatav toiduaine kuulub artikli 2 lõike 2 

punktis a sätestatud uuendtoidu 

määratluse alla. 

 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

 

Selgitus 

Käesolev artikkel seostub pigem artikliga 4 ja seda arvesse võttes tõstetakse see ümber.  

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Uuendtoidu staatuse kindlakstegemise kord Uuendtoidu staatuse kindlakstegemise kord 

1. Toidukäitlejad kontrollivad, kas toit, 

mida nad kavatsevad liidus turule lasta, 

kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. 

1. Toidukäitlejad kontrollivad, kas toit, 

mida nad kavatsevad liidus turule lasta, 

kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. 

2. Toidukäitlejad konsulteerivad 

liikmesriigiga, kui nad ei ole kindlad, kas 

toit, mida nad kavatsevad liidus turule 

lasta, kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. Sellisel juhul 

2. Kui toidukäitlejad ei ole kindlad, kas 

toit, mida nad kavatsevad liidus turule 

lasta, kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte, 

konsulteerivad nad liikmesriigiga, kus 
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esitavad toidukäitlejad liikmesriigile tema 

taotluse korral teabe, mida on vaja, et teha 

kindlaks eelkõige seda, mil määral 

kasutati asjaomast toitu kuni 1997. aasta 

15. maini inimtoiduna. 

nad kavatsevad uuendtoidu kõigepealt 

turule lasta. Toidukäitlejad esitavad 

liikmesriigile teabe, mida on vaja, et see 

liikmesriik saaks kindlaks teha, kas toit 

kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. Selle 

kindlakstegemiseks võib liikmesriik 

konsulteerida komisjoni ja teiste 

liikmesriikidega. 

3. Komisjon võib rakendusaktidega 

sätestada lõikes 2 osutatud 

konsulteerimise korra. 

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 26 a vastu delegeeritud 

õigusakte, milles määratakse kindlaks: 

 
– millised toiduained kuuluvad käesoleva 

määruse reguleerimisalasse iga määruse 

artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 

kategooria osas; 

 – millised on konsulteerimisprotsessi 

menetluslikud etapid ning 

 – mõiste „kolmanda riigi elanikkonna 

oluline osa” sisu (pärast EFSAga 

konsulteerimist). 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

Nimetatud delegeeritud õigusaktid 
võetakse vastu …+. 

 _______________________ 

 + Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu uuendtoitude loetelu Liidu uuendtoitude loetelu 

1. Komisjon koostab kooskõlas artiklitega 

6, 7 ja 8 liidu loetelu uuendtoitudest, mida 

on lubatud liidus turule lasta (edaspidi 

„liidu loetelu”) ja ajakohastab seda. 

1. Liidu loetelu uuendtoitudest, mida on 

lubatud liidus turule lasta kooskõlas 

artiklitega 6 ja 8 (edaspidi „liidu loetelu”), 

on esitatud lisas. 

2. Liidus võib turule lasta ainult sellist 2. Liidus võib turule lasta ainult sellist 
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uuendtoitu, mida on lubatud kasutada ja 

mis on lisatud liidu loetellu ning mida 

kasutatakse toidus või toidu peal 

kõnealuses loetelus esitatud tingimuste 

kohaselt. 

uuendtoitu, mida on lubatud kasutada ja 

mis on lisatud liidu loetellu või mida 

kasutatakse toidus või toidu peal 

kõnealuses loetelus esitatud tingimuste ja 

märgistusnõuete kohaselt.  

 
2 a. Komisjon avaldab oma veebisaidil ka 

tagasilükatud taotluste loetelu, et sellest 

saaks tulevikus taotluste esitamisel 

lähtuda. Loetelus täpsustatakse 

tagasilükkamise põhjused.  

 

 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon lubab kasutada ainult sellist 

uuendtoitu ja lisab liidu loetellu ainult 

sellise uuendtoidu, mis vastab järgmistele 

tingimustele: 

Komisjon lubab kasutada ainult sellist 

uuendtoitu ja lisab liidu loetellu ainult 

sellise uuendtoidu, mis vastab järgmistele 

tingimustele: 

a) olemasolevate teaduslike tõendite 

kohaselt ei ole see inimeste tervisele 

ohtlik; 

a) olemasolevate teaduslike tõendite 

kohaselt ja pärast määruse (EÜ) nr 

178/2002 artiklis 7 sätestatud 

ettevaatuspõhimõtte kohaldamist ei ole 

see ohtlik inimeste tervisele, loomade 

heaolule ega keskkonnale, kui see on 

asjakohane; 

b) selle kasutamine ei eksita tarbijaid; b) selle kavandatav kasutamine, esitusviis 

ja märgistus ei eksita tarbijaid, eelkõige 

juhul, kui teise toitu asendamiseks 

mõeldud toidu toiteväärtus on oluliselt 

erinev; 

c) kui see on ette nähtud teise toidu 

asendamiseks, ei erine see asendatavast 

toidust määral, mis oleks tavapärasel 

tarbimisel tarbijale toitaineliselt 

vähemväärtuslik. 

c) kui see on ette nähtud teise toidu 

asendamiseks, erineb see asendatavast 

toidust määral, mis oleks tavapärasel 

tarbimisel tarbijale oluliselt kasulikum nii 

toitaineliselt kui ka tervise, keskkonna ja 

sotsiaalsest aspektist lähtuvalt; 

 c a) kui on võimalik tagada uuendtoidu 
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tootmisel kasutatud materjalide jälgitavus. 

 Punktis a nimetatud teaduslike tõendite 

lahknevuse korral tehakse otsus EFSA 

arvamust aluseks võttes. 

Selgitus 

Väike erinevus toiteväärtuse osas – kui see ei mõjuta inimese tervist – ei tohiks olla loa 

andmisest keeldumise põhjenduseks. Kui teadusuuringute tulemused üksteisega vastuollu 

lähevad, peab EFSA-l olema õigus hinnata ja teha otsustavad järeldused. 

 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kahtluse korral, näiteks kui teaduslik 

kindlus ei ole piisav või andmed 

puuduvad, kohaldatakse 

ettevaatuspõhimõtet ning kõnealust toitu 

liidu loetellu ei kanta. 

Selgitus 

Tuleks uuesti sisse viia käesolev muudatusettepanek, mis lisati 2010. aastal Euroopa 

Parlamendi teise lugemise seisukohta. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Toitu, mille tootmisel on kasutatud 

protsessi, mis nõuab riski hindamise 

erimeetodeid (näiteks 

nanotehnoloogiliselt toodetud toit, nagu 

on osutatud artikli 2 lõike 2 punktis ii), ei 

tohi kanda liidu loetellu seni, kuni EFSA 

on niisugused erimeetodid kasutamiseks 

heaks kiitnud ning nende meetodite 
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põhjal teostatud asjakohane 

ohutushinnang on näidanud, et 

asjaomase toidu kasutamine on ohutu. 

Selgitus 

Tuleks uuesti sisse viia käesolev muudatusettepanek, mis lisati Euroopa Parlamendi teise 

lugemise seisukohta, kuna sellest alates ei ole tehtud erilisi edusamme ning EFSA tunnistab, 

et nanomaterjalide testimise meetodite osas esineb ebamäärasusi. 

 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 7 välja jäetud 

Komisjon koostab rakendusaktiga 

hiljemalt …23 liidu loetelu, kandes sellesse 

uuendtoidud, mille jaoks on määruse 

(EÜ) nr 258/97 artiklite 4, 5 ja 7 kohaselt 

luba antud või millest on teavitatud, koos 

kõigi olemasolevate loa andmise 

tingimustega. 

 

Nimetatud rakendusakt võetakse vastu 

kooskõlas artikli 27 lõikes 2 osutatud 

nõuandemenetlusega. 

 

__________________  

23 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

 

 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu loetelu sisu Liidu loetelu sisu ja ajakohastamine 

1. Komisjon lubab uuendtoitu kasutada ja 

ajakohastab liidu loetelu kooskõlas 

eeskirjadega, mis on sätestatud: 

1. Komisjon lubab uuendtoitu kasutada ja 

ajakohastab liidu loetelu kooskõlas 

eeskirjadega, mis on sätestatud: 

a) artiklites 9 ja 10–11, vajaduse korral 

kooskõlas artikliga 25 või 

a) artiklites 9 ja 10–11, vajaduse korral 

kooskõlas artikliga 25 või 

b) artiklites 13–18. b) artiklites 13–18. 

2. Uuendtoidu jaoks loa andmine ja lõikes 

1 osutatud liidu loetelu ajakohastamine 

hõlmab ühte järgmistest tegevustest: 

2. Uuendtoidu jaoks loa andmine ja lõikes 

1 osutatud liidu loetelu ajakohastamine 

hõlmab ühte järgmistest tegevustest: 

a) uuendtoidu lisamine liidu loetellu; a) uuendtoidu lisamine liidu loetellu; 

b) uuendtoidu väljajätmine liidu loetelust; b) uuendtoidu väljajätmine liidu loetelust; 

c) aine liidu loetelus olemisega seotud 

tingimuste, kirjelduse, või piirangute 

lisamine, väljajätmine või muutmine. 

c) aine liidu loetelus olemisega seotud 

kirjelduse, kasutustingimuste, täiendavate 

märgistuse erinõuete või turustamisjärgse 

järelevalve nõuete lisamine, väljajätmine 

või muutmine. 

3. Uuendtoit tuleb kanda lõikega 2 ette 

nähtud liidu loetellu koos järgmise 

teabega: 

3. Sissekanne uuendtoidu kohta lõikega 2 

ette nähtud liidu loetelus sisaldab 

uuendtoidu kirjeldust, liidu loetellu 

kandmise kuupäeva ja vajaduse korral 

järgmist teavet: 
 

a) toidu kirjeldus;  

b) uuendtoidu kasutustingimused, et hoida 

ära eelkõige võimalikku kahjulikku toimet 

teatavale elanikkonnarühmale, 

maksimumannuse ületamist ja 

ületarbimisest tulenevaid riske; 

a) uuendtoidu kasutustingimused, et hoida 

ära eelkõige võimalikku kahjulikku toimet 

teatavale elanikkonnarühmale, 

maksimumannuse ületamist ja 

ületarbimisest tulenevaid riske; 

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; 

b) 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; 

d) artikli 23 kohane turustusjärgse 

järelevalve nõue. 

c) artikli 23 kohased turustusjärgse 

järelevalve nõuded. 



 

PE537.480v03-00 44/129 RR\1042297ET.doc 

ET 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja liidu loetelu ajakohastamise 

kord 

Liidu loetelu ajakohastamise menetlused 

1. Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja artiklis 8 osutatud liidu loetelu 

ajakohastamise menetlust alustatakse kas 

komisjoni algatusel või komisjonile 

taotleja poolt esitatud taotluse alusel. 

1. Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja artiklis 8 osutatud liidu loetelu 

ajakohastamise menetlusi alustatakse kas 

komisjoni algatusel või komisjonile 

taotleja poolt esitatud taotluse alusel. 

Komisjon teeb taotluse liikmesriikidele 

viivitamata kättesaadavaks. Samuti 

avaldab komisjon oma veebilehel taotluse 

kokkuvõtte, mis põhineb punktis -a ja a 

esitatud teabel, ning kokkuvõtte punktis c 

osutatud teaduslikest tõenditest. 

Taotleja esitab koos taotlusega järgmise 

teabe: 

Taotleja esitab koos taotlusega järgmise 

teabe: 

 
-a) taotleja nimi ja aadress;  

a) uuendtoidu nimetus ja kirjeldus; a) uuendtoidu nimetus ja kirjeldus; 

 
(a a) tootmisprotsessi kirjeldus; 

b) uuendtoidu koostis;  b) uuendtoidu täpne koostis;  

c) teaduslikud tõendid, selle kohta, et 

uuendtoit ei kujuta endast ohtu inimeste 

tervisele; 

c) teaduslikud tõendid, selle kohta, et 

uuendtoit ei kujuta endast ohtu inimeste 

tervisele ega keskkonnale, kui see on 

asjakohane; 

 
c a) vajaduse korral analüüsi meetod või 

meetodid; 

d) kavandatavad kasutustingimused ja 

kavandatavad märgistuse erinõuded, mis ei 

ole tarbijat eksitavad (esitatakse vajaduse 

korral). 

d) kui see on asjakohane, kavandatavad 

kasutustingimused ja kavandatavad 

märgistuse erinõuded, mis ei ole tarbijat 

eksitavad (esitatakse vajaduse korral). 

2. Komisjon võib taotleda EFSA arvamust, 

kui ajakohastamisel võib olla mõju 

2. Komisjon taotleb EFSA arvamust, kui 

ajakohastamisel võib olla mõju inimeste 
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inimeste tervisele. tervisele.  

 2 a. Komisjon edastab taotluse esitajale 

kinnituse taotluse kättesaamise kohta 15 

päeva jooksul pärast taotluse laekumist. 

Ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist 

kontrollib komisjon, kas taotlus on 

nõuetekohane. Juhul kui taotlust ei peeta 

nõuetekohaseks, teavitab komisjon sellest 

taotluse esitajat ning põhjendab seda ja 

katkestab menetluse. 

 2 b. Kui artikli 2 lõike 2 punktis ii 

osutatud nanomaterjalide suhtes 

kohaldatakse testimismeetodeid, esitatakse 

selgitus nende teadusliku sobivuse kohta 

nanomaterjalide suhtes ning vajaduse 

korral tehniliste kohanduste kohta, mis on 

tehtud kõnealuste materjalide 

eriomadustega vastavusse viimiseks. 

3. Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja artiklis 8 osutatud liidu 

loetelu ajakohastamise menetlus lõppeb 

artikli 11 kohaselt rakendusakti 

vastuvõtmisega.  

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 26 a vastu delegeeritud 

õigusakte, et ajakohastada lisas esitatud 
liidu loetelu.  

4. Erandina lõikest 3 võib komisjon 

loaandmismenetluse lõpetada ja 
kavandatavast ajakohastamisest igas 

menetluse etapis loobuda, kui ta otsustab, 

et ajakohastamine ei ole õigustatud. 

4. Erandina lõikest 3 võib komisjon 

kavandatavast ajakohastamisest igas 

menetluse etapis loobuda, kui ta otsustab, 

et ajakohastamine ei ole õigustatud. 

Vajaduse korral võtab ta arvesse 

liikmesriikide seisukohti, EFSA arvamust 

ja liidu õigusaktidest tulenevaid asjaolusid, 

mis on seotud asjaomase kohandamisega. 

Vajaduse korral võtab ta arvesse 

liikmesriikide seisukohti, EFSA arvamust 

ja liidu õigusaktidest tulenevaid asjaolusid, 

mis on seotud asjaomase kohandamisega. 

Sellisel juhul teavitab komisjon otse 

taotlejat ja kõiki liikmesriike ning teatab 

põhjused, miks ajakohastamist ei peeta 

õigustatuks. 

Sellisel juhul teavitab komisjon otse 

taotlejat ja kõiki liikmesriike ning teatab 

põhjused, miks ajakohastamist ei peeta 

õigustatuks. 

5. Taotleja võib lõikes 1 osutatud taotluse 

tagasi võtta igal ajal enne lõikes 2 osutatud 

EFSA arvamuse vastuvõtmist ja lõpetada 
seega uuendtoidu jaoks loa andmise ja liidu 

loetelu ajakohastamise menetluse. 

5. Taotleja võib taotluse tagasi võtta igal 

ajal, lõpetades seega uuendtoidu jaoks loa 

andmise ja liidu loetelu ajakohastamise 

menetluse.  
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Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSA arvamus  EFSA arvamus  

1. Kui komisjon taotleb EFSA arvamust, 

edastab ta EFSAle kehtiva taotluse. EFSA 

võtab arvamuse vastu üheksa kuu jooksul 

alates kehtiva taotluse kättesaamise 

kuupäevast. 

1. Kui komisjon taotleb EFSA arvamust, 

edastab ta EFSA-le kehtiva taotluse ühe 

kuu jooksul. EFSA võtab arvamuse vastu 

üheksa kuu jooksul alates kehtiva taotluse 

kättesaamise kuupäevast. 

EFSA võtab uuendtoidu ohutuse 

hindamisel arvesse järgmist: 

EFSA võtab uuendtoidu ohutuse 

hindamisel arvesse järgmist: 

a) kas vaatlusalune uuendtoit on sama 

ohutu kui juba liidu turul olev võrreldava 

toidukategooria toit; 

a) kas vaatlusalune uuendtoit on sama 

ohutu kui juba liidu turul olev võrreldava 

toidukategooria toit; 

b) kas uuendtoidu koostis ja 

kasutustingimused on liidus inimeste 

tervisele ohutud; 

b) kas uuendtoidu koostis ja 

kasutustingimused on liidus ohutud 

inimeste tervisele ja keskkonnale, kui see 

on asjakohane; 

 
b a) kas võib tekkida kumulatiivne ja 

koostoimeline mõju ning kas uuendtoit 

võib teatavatele elanikkonnarühmadele 

ebasoodsat mõju avaldada;  

 

 
c) kas uuendtoit, mis on ette nähtud teise 

toidu asendamiseks, ei erine asendatavast 

toidust määral, mis oleks tavapärasel 

tarbimisel tarbijale toitaineliselt 

vähemväärtuslik. 

2. EFSA edastab oma arvamuse 

komisjonile, liikmesriikidele ning 

vajaduse korral taotlejale. 

2. EFSA edastab oma arvamuse 

komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale. 

3. Põhjendatud juhtudel, kui EFSA küsib 

taotlejalt lisateavet, võib lõikes 1 osutatud 

üheksakuulist tähtaega pikendada. 

3. Põhjendatud juhtudel, kui EFSA küsib 

taotlejalt lisateavet, võib lõikes 1 osutatud 

üheksakuulist tähtaega pikendada. 

EFSA määrab pärast taotlejaga 

konsulteerimist kindlaks tähtaja, mille 

jooksul võib lisateavet edastada, ja teatab 

komisjonile vajaliku lisaaja pikkusest. 

EFSA määrab pärast taotlejaga 

konsulteerimist kindlaks tähtaja, mille 

jooksul tuleb lisateave edastada, ja teatab 

selle komisjonile. 

Kui komisjon EFSA teatele järgneva Kui komisjon EFSA teatele järgneva 
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kaheksa tööpäeva jooksul vastulauset ei 

esita, pikeneb lõikes 1 osutatud 

üheksakuuline tähtaeg automaatselt lisaaja 

võrra. Komisjon teatab liikmesriikidele 

tähtaja pikendamisest. 

kaheksa tööpäeva jooksul vastulauset ei 

esita, pikeneb lõikes 1 osutatud 

üheksakuuline tähtaeg automaatselt lisaaja 

võrra. Komisjon teatab liikmesriikidele 

tähtaja pikendamisest. 

4. Kui EFSAle lõikes 3 osutatud lisateavet 

selles lõikes osutatud lisatähtaja jooksul ei 

esitata, koostab EFSA oma arvamuse talle 

juba esitatud teabe põhjal. 

4. Kui EFSA-le lõikes 3 osutatud lisateavet 

selles lõikes osutatud lisatähtaja jooksul ei 

esitata, võtab EFSA oma arvamuse vastu 

kättesaadava teabe põhjal. Kui taotleja 

jätab lisateabe esitamata, võib EFSA 

vastu võtta negatiivse arvamuse. 

5. Kui taotleja esitab omal algatusel 

lisateavet, edastab ta selle EFSAle ja 

komisjonile. 

5. Kui taotleja esitab omal algatusel 

lisateavet, edastab ta selle EFSA-le ja 

komisjonile. 

Sellisel juhul esitab EFSA arvamuse lõikes 

1 osutatud üheksakuulise tähtaja jooksul. 

Sellisel juhul esitab EFSA arvamuse lõikes 

1 osutatud üheksakuulise tähtaja jooksul. 

6. EFSA teeb lõikes 3 osutatud lisateabe 

kättesaadavaks komisjonile ja 

liikmesriikidele. 

6. EFSA teeb lõigetes 3 ja 5 osutatud 

lisateabe kättesaadavaks komisjonile ja 

liikmesriikidele. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Uuendtoidu jaoks loa andmine ja liidu 

loetelu ajakohastamine  

Liidu loetelu ajakohastamine 

1. Üheksa kuu jooksul alates EFSA 

arvamuse avaldamisest esitab komisjon 

artikli 27 lõikes 1 osutatud komiteele liidu 

loetelu ajakohastamist käsitleva 

rakendusakti eelnõu, võttes arvesse: 

1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 26 a vastu delegeeritud õigusakt, 

et ajakohastada artiklis 5 osutatud liidu 

loetelu, tehes seda kuue kuu jooksul alates 

artiklis 10 osutatud EFSA arvamuse 

avaldamisest, võttes arvesse: 

a) artiklis 6 sätestatud tingimusi, kui see on 

vajalik; 

a) artiklis 6 sätestatud tingimusi; 

b) liidu õigusaktide kõiki asjakohaseid 

sätteid;  

b) liidu õigusaktide kõiki asjakohaseid 

sätteid;  

c) EFSA arvamust; c) EFSA arvamust; 

d) liidu õigusaktidest tulenevaid 

asjaolusid, mis on seotud asjaomase 
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taotlusega. 

Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 

artikli 27 lõikes 3 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

 

2. Kui komisjon ei ole EFSAlt kooskõlas 

artikli 9 lõikega 2 arvamust taotlenud, 

algab lõikega 1 ette nähtud üheksakuuline 

periood alates kuupäevast, mil komisjon 

sai kehtiva taotluse kooskõlas artikli 9 

lõikega 1. 

2. Kui komisjon ei ole EFSAlt kooskõlas 

artikli 9 lõikega 2 arvamust taotlenud, 

algab lõikega 1 ette nähtud kuuekuuline 

periood alates kuupäevast, mil komisjon 

sai kehtiva taotluse kooskõlas artikli 9 

lõikega 1. 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rakendusvolitused, mis on seotud 
taotluste suhtes kehtivate haldus- ja 

teadusnõuetega 

Rakendusaktid, milles kehtestatakse 
taotluste suhtes kehtivad haldus- ja 

teadusnõuded 

Hiljemalt ...24 võtab komisjon vastu 

rakendusaktid, milles käsitletakse järgmist: 

Hiljemalt ...24 võtab komisjon vastu 

rakendusaktid, milles käsitletakse järgmist: 

a) artikli 9 lõikes 1 osutatud taotluse sisu, 

koostamine ja esitamine; 

a) artikli 9 lõikes 1 osutatud taotluse sisu, 

koostamine ja esitamine; 

b) kõnealuse taotluse nõuetekohasuse 

kontrolli kord; 

b) kõnealuse taotluse nõuetekohasuse 

kontrolli kord; 

c) teave, mis peab olema esitatud artiklis 

10 osutatud EFSA arvamuses.  

c) teave, mis esitatakse artiklis 10 osutatud 

EFSA arvamuses.  

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

____________________ ____________________ 

24 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

24 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

Selgitus 

Vastavusse viimine kooskõlas nõukogu eesmärgiga korrastada terminoloogiat.  
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Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolmandast riigist pärit traditsioonilisest 

toidust teatamine 

Kolmandast riigist pärit traditsioonilisest 

toidust teatamine 

Taotleja, kellel on kavas liidus turule lasta 

kolmandast riigist pärit traditsioonilist 

toitu, teatab sellest komisjonile. 

Selle asemel et järgida artiklis 9 osutatud 

menetlust, võib taotleja, kellel on kavas 

liidus turule lasta kolmandast riigist pärit 

traditsioonilist toitu, otsustada edastada 

selle kavatsuse kohta teate komisjonile. 

Teade peab sisaldama järgmist teavet: Teade peab sisaldama järgmist teavet:  

 
-a) taotleja nimi ja aadress; 

a) uuendtoidu nimetus ja kirjeldus; a) uuendtoidu nimetus ja kirjeldus; 

b) uuendtoidu koostis; b) uuendtoidu täpne koostis; 

c) uuendtoidu päritoluriik; c) uuendtoidu päritoluriik või -riigid; 

d) dokumenteeritud andmed toidu ohutu 

kasutamise kogemuse kohta kolmandas 

riigis, 

d) dokumenteeritud andmed toidu ohutu 

kasutamise kogemuse kohta kolmandas 

riigis, nagu on esitatud käesoleva 

määruse artiklis 4 osutatud suunistes, 

e) kavandatavad kasutustingimused ja 

kavandatavad märgistuse erinõuded, mis ei 

ole tarbijat eksitavad (esitatakse vajaduse 

korral). 

e) kavandatavad kasutustingimused ja 

märgistuse erinõuded, mis ei ole tarbijat 

eksitavad (esitatakse vajaduse korral). 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolmandast riigist pärit traditsioonilisest 

toidust teatamine 

Kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu turule laskmisest teatamine 

1. Komisjon edastab lõikes 13 osutatud 

kehtiva teate viivitamatult liikmesriikidele 

ja EFSAle. 

1. Komisjon edastab lõikes 13 osutatud 

kehtiva teate ühe kuu jooksul 

liikmesriikidele ja EFSA-le. 
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2. Nelja kuu jooksul pärast lõikes 1 

osutatud teate edastamist komisjoni poolt 

võivad liikmesriigid ja EFSA esitada 

komisjonile toiduohutuse alased 

teaduslikult põhjendatud vastuväited 

asjaomase traditsioonilise toidu liidus 

turule laskmise suhtes. 

2. Nelja kuu jooksul pärast lõikes 1 

osutatud teate edastamist komisjoni poolt 

võivad liikmesriigid ja EFSA esitada 

komisjonile toiduohutuse alased 

teaduslikult põhjendatud vastuväited 

asjaomase traditsioonilise toidu liidus 

turule laskmise suhtes. 

3. Komisjon teatab liikmesriikidele, 

EFSAle ja taotlejale lõikes 2 osutatud 

menetlusest. 

3. Komisjon teavitab taotlejat kõigist 

teaduslikult põhjendatud vastuväidetest 

kohe pärast nende esitamist. Liikmesriike, 

EFSAt ja taotlejat teavitatakse lõikes 2 

osutatud menetlusest. 

4. Kui lõike 2 kohaseid toiduohutuse 

alaseid teaduslikult põhjendatud 

vastuväiteid selles lõikes sätestatud tähtaja 

jooksul ei esitata, annab komisjon loa 

lasta liidus turule asjaomast 

traditsioonilist toitu ja ajakohastab 

viivitamata liidu loetelu. 

4. Kui lõike 2 kohaseid toiduohutuse 

alaseid teaduslikult põhjendatud 

vastuväiteid selles lõikes sätestatud tähtaja 

jooksul ei esitata, ajakohastab komisjon 

ühe kuu jooksul artikli 26 a kohase 

delegeeritud õigusaktiga liidu loetelu. 

Liidu loetelu sissekandes täpsustatakse, et 

tegu on kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toiduga. Juhul kui see on 

vajalik, täpsustatakse teatavaid 

kasutustingimusi, märgistuse erinõudeid 

või turustamisjärgseid järelevalvenõudeid.  

5. Kui komisjonile esitatakse lõike 2 

kohaseid toiduohutuse alaseid teaduslikult 

põhjendatud vastuväiteid selles lõikes 

sätestatud tähtaja jooksul, ei anna 

komisjon luba lasta turule asjaomast 

traditsioonilist toitu ega ajakohasta liidu 

loetelu. 

5. Kui komisjonile esitatakse lõike 2 

kohaseid toiduohutuse alaseid teaduslikult 

põhjendatud vastuväiteid selles lõikes 

sätestatud tähtaja jooksul, ei ajakohasta 

komisjon liidu loetelu. 

Sellisel juhul võib taotleja esitada 

komisjonile artikli 15 kohase taotluse. 

Sellisel juhul võib taotleja esitada 

komisjonile artikli 15 kohase taotluse. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 14 lõikega 5 ette nähtud taotlus 

peab lisaks artikliga 13 ette nähtud teabele 

sisaldama dokumenteeritud andmeid artikli 

14 lõike 5 kohaselt esitatud toiduohutuse 

Artikli 14 lõike 5 teises lõigus ette nähtud 

taotlus peab lisaks artikliga 13 ette nähtud 

teabele sisaldama dokumenteeritud 

andmeid artikli 14 lõike 5 kohaselt esitatud 
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alaste põhjendatud vastuväidete kohta. vastuväidete kohta. 

Selgitus 

Vastavusse viimine kooskõlas nõukogu eesmärgiga tagada selgus.  

 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSA arvamus kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toidu kohta 

EFSA arvamus kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toidu kohta 

1. EFSA võtab arvamuse vastu kuue kuu 

jooksul alates kehtiva taotluse kättesaamise 

kuupäevast. 

1. EFSA võtab arvamuse vastu kuue kuu 

jooksul alates kehtiva taotluse kättesaamise 

kuupäevast. 

2. Kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu ohutuse hindamisel võtab EFSA 

arvesse seda: 

2. Kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu ohutuse hindamisel võtab EFSA 

arvesse seda: 

a) kas toidu ohutu kasutamise kogemuse 

kolmandas riigis on tõendatud 

usaldusväärsete andmetega, mille taotleja 

on esitanud kooskõlas artiklitega 13 ja 15; 

a) kas toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis, nagu on esitatud 

käesoleva määruse artiklis 4 osutatud 

suunistes, on tõendatud usaldusväärsete 

andmetega, mille taotleja on esitanud 

kooskõlas artiklitega 13 ja 15; 

b) kas uuendtoidu koostis ja 

kasutustingimused on liidus inimeste 

tervisele ohutud. 

b) kas uuendtoidu koostis ja 

kasutustingimused on liidus ohutud 

inimeste tervisele ja keskkonnale, kui see 

on asjakohane; 

3. EFSA edastab oma arvamuse 

komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale. 

3. EFSA edastab oma arvamuse 

komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale. 

4. Põhjendatud juhtudel, kui EFSA küsib 

taotlejalt lisateavet, võib lõikes 1 osutatud 

kuuekuulist tähtaega pikendada. 

4. Põhjendatud juhtudel, kui EFSA küsib 

taotlejalt lisateavet, võib lõikes 1 osutatud 

kuuekuulist tähtaega pikendada. 

EFSA määrab pärast taotlejaga 

konsulteerimist kindlaks tähtaja, mille 

jooksul võib lisateavet edastada ja teatab 

komisjonile vajaliku lisaaja pikkusest. 

EFSA määrab pärast taotlejaga 

konsulteerimist kindlaks tähtaja, mille 

jooksul tuleb lisateave edastada, ja teatab 

selle komisjonile. 

Kui komisjon EFSA teatele järgneva 

kaheksa tööpäeva jooksul vastulauset ei 

Kui komisjon EFSA teatele järgneva 

kaheksa tööpäeva jooksul vastulauset ei 
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esita, pikeneb lõikes 1 osutatud 

kuuekuuline tähtaeg automaatselt lisaaja 

võrra. Komisjon teatab liikmesriikidele 

tähtaja pikendamisest. 

esita, pikeneb lõikes 1 osutatud 

kuuekuuline tähtaeg automaatselt lisaaja 

võrra. Komisjon teatab liikmesriikidele 

tähtaja pikendamisest. 

5. Kui EFSAle lõikes 4 osutatud lisateavet 

selles lõikes osutatud lisatähtaja jooksul ei 

esitata, koostab EFSA oma arvamuse talle 

juba esitatud teabe põhjal. 

5. Kui EFSA-le lõikes 4 osutatud lisateavet 

selles lõikes osutatud lisatähtaja jooksul ei 

esitata, koostab EFSA oma arvamuse 

kättesaadava teabe põhjal. Lisateabe 

esitamata jätmisel võib EFSA vastu võtta 

negatiivse arvamuse. 

6. Kui taotleja esitab omal algatusel 

lisateavet, edastab ta selle EFSAle ja 

komisjonile. 

6. Kui taotleja esitab omal algatusel 

lisateavet, edastab ta selle EFSA-le ja 

komisjonile. 

Sellisel juhul esitab EFSA arvamuse lõikes 

1 osutatud kuuekuulise tähtaja jooksul.  

Sellisel juhul esitab EFSA arvamuse lõikes 

1 osutatud kuuekuulise tähtaja jooksul.  

7. EFSA teeb lisateabe kättesaadavaks 

komisjonile ja liikmesriikidele. 

7. EFSA teeb lisateabe kättesaadavaks 

komisjonile ja liikmesriikidele. 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu jaoks loa andmine ja liidu loetelu 

ajakohastamine 

Kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu jaoks loa andmine ja liidu loetelu 

ajakohastamised 

Selgitus 

Vastavusse viimine kooskõlas nõukogu eesmärgiga tagada selgus. 

 

 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kolme kuu jooksul alates EFSA 1. Kolme kuu jooksul pärast EFSA 
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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: 

arvamuse avaldamist võtab komisjon 

kooskõlas artikliga 26 a vastu kolmandast 

riigist pärit traditsioonilise toidu turule 

laskmist käsitleva delegeeritud õigusakti 

ja ajakohastab liidu loetelu, võttes arvesse: 

a) artiklis 6 sätestatud tingimusi, kui see on 

vajalik; 

a) artiklis 6 sätestatud tingimusi; 

b) liidu õigusaktide kõiki asjakohaseid 

sätteid;  

b) liidu õigusaktide kõiki asjakohaseid 

sätteid;  

c) EFSA arvamust; c) EFSA arvamust; 

d) liidu õigusaktidest tulenevaid asjaolusid, 

mis on seotud asjaomase taotlusega. 

d) liidu õigusaktidest tulenevaid asjaolusid, 

mis on seotud asjaomase taotlusega. 

Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 

artikli 27 lõikes 3 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

 

Selgitus 

Vastavusse viimine kooskõlas nõukogu eesmärgiga tagada selgus. Artiklist 6 nähtub, et kõiki 

tingimusi alati ei kohaldata, mistõttu on sõnad „kui see on vajalik” üleliigsed ja võivad olla 

eksitavad. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 – lõigud 1 ja 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erandina lõikest 1 võib komisjon 

loaandmismenetluse lõpetada ja 

kavandatavast ajakohastamisest igas 

menetluse etapis loobuda, kui ta otsustab, 

et ajakohastamine ei ole õigustatud. 

Erandina lõikest 1 võib komisjon 

loaandmismenetluse lõpetada ja 

kavandatavast ajakohastamisest igas 

menetluse etapis loobuda, kui ta otsustab, 

et ajakohastamine ei ole õigustatud. 

Vajaduse korral võtab ta arvesse 

liikmesriikide seisukohti, EFSA arvamust 

ja liidu õigusaktidest tulenevaid asjaolusid, 

mis on seotud asjaomase kohandamisega. 

Vajaduse korral võtab komisjon arvesse 

liikmesriikide seisukohti, EFSA arvamust 

ja liidu õigusaktidest tulenevaid asjaolusid, 

mis on seotud asjaomase kohandamisega. 

Selgitus 

Vastavusse viimine kooskõlas nõukogu eesmärgiga tagada selgus. 
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Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Taotleja võib artiklis 15 osutatud 

taotluse tagasi võtta igal ajal enne artiklis 

16 osutatud EFSA arvamuse vastuvõtmist 

ja lõpetada seega kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toidu turule laskmise 

lubamise ja liidu loetelu ajakohastamise 

menetluse. 

3. Taotleja võib artiklis 15 osutatud 

taotluse tagasi võtta igal ajal enne artiklis 

16 osutatud EFSA arvamuse vastuvõtmist 

ja lõpetada seega kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toidu turule laskmise 

lubamise ja liidu loetelu ajakohastamise 

menetluse. Sellisel juhul kannab taotluse 

esitaja EFSA-l taotluse läbivaatamisega 

kaasnenud kulud. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu loetelust kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toidu väljajätmise ja 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu liidu loetelus olemisega seotud 

tingimuste, kirjelduse või piirangute 
lisamise, väljajätmise või muutmise suhtes 

kohaldatakse artikleid 9–12. 

Artikleid 9–12 kohaldatakse liidu loetelust 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu väljajätmise ja kolmandast riigist 

pärit traditsioonilise toidu liidu loetelus 

olemisega seotud kirjelduse, 

kasutustingimuste, täiendavate märgistuse 

erinõuete või turustamisjärgsete 

järelevalvenõuete lisamise, väljajätmise 

või muutmise suhtes. 

Selgitus 

Vastavusse viimine kooskõlas nõukogu eesmärgiga tagada selgus.  
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Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rakendusvolitused seoses kolmandast 

riigist pärit traditsioonilise toidu haldus- ja 

teaduslike nõuetega 

Rakendusvolitused seoses kolmandast 

riigist pärit traditsioonilise toidu haldus- ja 

teaduslike nõuetega 

Hiljemalt ...25 võtab komisjon vastu 

rakendusakte, milles käsitletakse järgmist: 

Hiljemalt ...25 võtab komisjon vastu 

rakendusakte, milles käsitletakse järgmist: 

a) artikliga 13 ette nähtud teate ja artikli 14 

lõikega 5 ette nähtud taotluse sisu, 

koostamine ja esitamine; 

a) artikliga 13 ette nähtud teate ja artikli 14 

lõikega 5 ette nähtud taotluse sisu, 

koostamine ja esitamine EFSA suuniste 

alusel, sealhulgas täpne ja ammendav 

loetelu dokumentidest, mida on vaja 

nõuetekohase teate või taotluse 

esitamiseks; 

b) kõnealuse teate ja taotluse 

nõuetekohasuse kontrolli kord; 

b) kõnealuse teate ja taotluse 

nõuetekohasuse kontrolli kord; 

c) liikmesriikide ja EFSA vahel teabe 

vahetamise kord artikli 14 lõigete 2, 4 ja 5 

kohaselt toiduohutuse kohta põhjendatud 

vastuväidete esitamiseks; 

c) liikmesriikide ja EFSA vahel teabe 

vahetamise kord artikli 14 lõigete 2, 4 ja 5 

kohaselt toiduohutuse kohta põhjendatud 

vastuväidete esitamiseks; 

d) teave, mis peab olema esitatud artiklis 

16 osutatud EFSA arvamuses. 

d) teave, mis peab olema esitatud artiklis 

16 osutatud EFSA arvamuses. 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt.  

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt.  

____________________ ____________________ 

25 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

25 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

Selgitus 

Vastavusse viimine nõukogu terminoloogia korrastamise eesmärgiga. 

 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 20 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui lõikes 1 osutatud lisateavet ei ole 

kõnealuses lõikes viidatud pikendatud 

tähtaja jooksul laekunud, võtab komisjon 

tegutsemise aluseks olemasoleva teabe. 

2. Kui lõikes 1 osutatud lisateavet ei ole 

kõnealuses lõikes viidatud pikendatud 

tähtaja jooksul laekunud, peatab komisjon 

loa andmise menetluse. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tähtaegade pikendamine Tähtaegade erakorraline pikendamine 

Erakorralistel asjaoludel võib komisjon 

artikli 10 lõikes 1, artikli 11 lõikes 1 või 2, 

artikli 16 lõikes 1 ja artikli 17 lõikes 1 

sätestatud tähtaegu omal algatusel või 

vajaduse korral EFSA taotlusel pikendada, 

kui kõnealuse küsimuse laad seda õigustab.  

Erakorralistel asjaoludel võib komisjon 

artikli 10 lõikes 1, artikli 11 lõikes 1 või 2, 

artikli 16 lõikes 1 ja artikli 17 lõikes 1 

sätestatud tähtaegu omal algatusel või 

vajaduse korral EFSA taotlusel pikendada, 

kui kõnealuse küsimuse laad asjakohast 

pikendamist õigustab.  

Sellisel puhul teavitab komisjon 

liikmesriike ja taotlejat tähtaja 

pikendamisest ning selle põhjustest. 

Sellisel puhul teavitab komisjon taotlejat ja 

liikmesriike tähtaja pikendamisest ning 

selle põhjustest. 

Selgitus 

Üldiselt peaksid pikendamised olema erakorralised ja asjakohased. Esimesena tuleb 

pikendamisest teavitada taotlejat. 

 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 21 a 

 Ajavahemike vastavusse viimine 
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määrusega (EÜ) nr 1924/2006 

 Kui taotleja palub andmekaitse 

kohaldamist vastavalt käesoleva määruse 

artiklile 24 ja määruse (EÜ) nr 1924/2006 

artiklile 21, võib komisjon muuta artikli 

10 lõikes 1, artikli 11 lõikes 1 või 2, artikli 

16 lõikes 1 ja artikli 17 lõikes 1 sätestatud 

ajavahemikke, et viia need vastavusse 

määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud 

ajavahemikega, nii et need kaks 

andmekaitse ajavahemikku ühtiksid. 

Sellistel juhtudel konsulteerib komisjon 

enne vastavusse viimise otsuse tegemist 

taotlejaga. 

 Lisaks intellektuaalomandi kaitse 

kohaldamise ajavahemikele ühtlustatakse 

võimaluse korral ka tervisealaseid väiteid 

ning uuendtoidu hindamist ja sellele loa 

andmist, et tagada selliste toodete turu 

sujuv toimimine ja taotluse esitajate 

nõuetekohane kaitse. 

 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu loetelu ajakohastamise taotluse 

konfidentsiaalsus 

Liidu loetelu ajakohastamiste taotluse 

konfidentsiaalsus 

1. Taotlejad võivad nõuda teatavate 

käesoleva määruse kohaselt esitatud 

andmete konfidentsiaalset käsitlemist, kui 

selliste andmete avalikustamine võib nende 

konkurentsivõimet tõsiselt kahjustada.  

1. Taotlejad võivad nõuda teatavate 

käesoleva määruse kohaselt esitatud 

andmete konfidentsiaalset käsitlemist, kui 

selliste andmete avalikustamine võib nende 

konkurentsivõimet kahjustada.  

2. Lõikes 1 osutatud eesmärgil tuleb 

taotlejatel osutada, millist osa esitatud 

teabest tuleks konfidentsiaalselt käsitleda, 

ning esitada kogu konfidentsiaalsustaotluse 

põhjendamiseks vajalik teave. Sellisel 

juhul tuleb esitada kontrollitav põhjendus. 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärgil tuleb 

taotlejatel osutada, millist osa esitatud 

teabest tuleks konfidentsiaalselt käsitleda, 

ning esitada kogu konfidentsiaalsustaotluse 

põhjendamiseks vajalik teave. Sellisel 

juhul tuleb esitada kontrollitav põhjendus. 

3. Pärast seda, kui komisjoni seisukoht 3. Pärast seda, kui komisjoni seisukoht 
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taotluse suhtes on teatavaks tehtud, võivad 

taotlejad edastatud teabe 

konfidentsiaalsuse säilitamiseks oma 

taotluse kolme nädala jooksul tagasi võtta. 

taotluse suhtes on teatavaks tehtud, 

säilitatakse konfidentsiaalsus kolmeks 

nädalaks juhul, kui taotleja otsustab oma 

taotluse tagasi võtta. 

Kuni selle tähtaja lõpuni 

konfidentsiaalsus säilitatakse. 

 

4. Pärast lõikes 3 osutatud tähtaja lõppu 

võib komisjon pärast taotlejatega 

konsulteerimist otsustada, milline teave 

võib jääda konfidentsiaalseks, ja kui otsus 

on tehtud, teatab ta sellest liikmesriikidele 

ja taotlejatele.  

4. Kui taotleja ei ole pärast lõikes 3 

osutatud tähtaja lõppu taotlust tagasi 

võtnud, otsustab komisjon pärast taotleja 

nõude põhjalikku kaalumist, milline osa 

teabest võib jääda konfidentsiaalseks, ja 

kui otsus on tehtud, teatab ta sellest 

liikmesriikidele ja taotlejale. 

Konfidentsiaalselt ei käsitleta järgmist 

teavet: 

Konfidentsiaalselt ei käsitleta järgmist 

teavet: 

a) taotleja nimi ja aadress; a) taotleja nimi ja aadress; 

b) uuendtoidu nimetus ja kirjeldus; b) uuendtoidu nimetus ja kirjeldus; 

c) uuendtoidu kavandatud kasutus; c) uuendtoidu kavandatud 

kasutustingimused; 

d) taotleja esitatud uuringute kokkuvõte; d) taotleja esitatud uuringute kokkuvõte; 

e) vajaduse korral analüüsimeetod(id). e) toidu ohutusele kinnituse saamiseks 

läbi viidud uuringute tulemused; 

 e a) toidu suhtes kolmandas riigis 

kehtestatud mis tahes keelud või 

piirangud. 

 Komisjon säilitab taotluste loetelu, mis 

sisaldab iga taotluse puhul teise lõigu 

punktides a–e a osutatud teavet. Taotluse 

korral avalikustab komisjon selle loetelu. 

5. Komisjon, liikmesriigid ja EFSA 

võtavad vajalikke meetmeid, et tagada 

kooskõlas lõikega 4 nõuetekohane 

konfidentsiaalsus käesoleva määruse 

kohaselt saadud teabe korral, v.a teabe 

korral, mis tuleb avalikustada inimeste 

tervise kaitsmise huvides. 

5. Komisjon, liikmesriigid ja EFSA 

võtavad vajalikke meetmeid, et tagada 

kooskõlas lõikega 4 nõuetekohane 

konfidentsiaalsus käesoleva määruse 

kohaselt saadud teabe korral, v.a teabe 

korral, mis tuleb avalikustada inimeste 

tervise ja keskkonna kaitsmise huvides. 

6. Kui taotleja võtab esitatud taotluse tagasi 

või on selle tagasi võtnud, ei avalikusta 

komisjon, liikmesriigid ega EFSA 

konfidentsiaalset teavet, k.a teavet, mille 

osas komisjon ja taotleja on eriarvamustel. 

6. Kui taotleja võtab esitatud taotluse tagasi 

või on selle tagasi võtnud, ei avalikusta 

komisjon, liikmesriigid ega EFSA 

konfidentsiaalset teavet, k.a teavet, mille 

konfidentsiaalsuse osas komisjon ja 

taotleja on eriarvamustel. 
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7. Lõigete 1 kuni 6 kohaldamine ei mõjuta 

taotlust käsitleva teabe vahetamist 

komisjoni, liikmesriikide ja EFSA vahel. 

7. Lõigete 1 kuni 6 kohaldamine ei mõjuta 

taotlust käsitleva teabe vahetamist 

komisjoni, liikmesriikide ja EFSA vahel. 

8. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 

vastu lõigete 1 kuni 6 rakendamise 

üksikasjalikud eeskirjad. 

8. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 

vastu lõigete 1 kuni 6 rakendamise 

üksikasjalikud eeskirjad. 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon võib toiduohutuse eesmärgil ja 

EFSA arvamust silmas pidades 

kehtestada uuendtoidu turustamisjärgse 

järelevalve nõude, tagamaks et lubatud 

uuendtoidu kasutamine toimub ohutuse 

piirides. 

1. Komisjon kehtestab toiduohutuse 

eesmärgil ja kooskõlas 

ettevaatuspõhimõttega iga uuendtoidu 

puhul turustamisjärgse järelevalve nõude 

ning võtab vajaliku ajavahemiku 

kehtestamiseks arvesse EFSA arvamust, 

tagamaks et lubatud uuendtoidu 

kasutamine toimub ohutuse piirides. 

Selgitus 

Uuendtoidu tarbimisega võib kaasneda oht inimeste tervisele. Iga uuendtoidu puhul 

turustamisjärgse järelevalve nõude kehtestamine tagab, et loa saanud uuendtoidu kasutamine 

on ohutu ning sellega ei kaasne negatiivne mõju, mis aitab samuti suurendada tarbijate 

usaldust.  

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 a 

 Täiendavad teabenõuded 

 Kõik toidukäitlejad, kes on uuendtoidu 
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turule lasknud, teavitavad komisjoni 

pärast seda alljärgnevast: 

 a) uued teaduslikud või tehnilised 

andmed, mis võivad mõjutada uuendtoidu 

ohutu kasutamise hindamist; 

 b) mis tahes keelud või piirangud, mille 

on kehtestanud kolmas riik, kus uuendtoit 

on turule lastud. 

 Komisjon teeb selle teabe liikmesriikidele 

kättesaadavaks. 

Selgitus 

 Turujärgse järelevalve ja lisateabe nõudeid tuleks käsitleda eraldi. 

 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 b 

 Toiduga kokkupuutuvate materjalide 

koostisosade migratsiooni piirnormid 

 Uuendtoidu pakend vastab määruses 

(EÜ) nr 1935/2004 (toiduga 

kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide 

ja esemete kohta) sätestatud nõuetele. Kui 

kehtestatakse teatavate koostisosade või 

koostisosade rühmade toitu või toidu 

peale migreerumise piirnormid vastavalt 

nimetatud määruse artiklile 5, pööratakse 

erilist tähelepanu nanomaterjalidest 

valmistatud või neid sisaldavatele toiduga 

kokkupuutuvatele materjalidele. Hiljemalt 

12 kuud pärast käesoleva määruse 

jõustumist esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande selle 

kohta, kuidas suhtuda nanomaterjalidesse 

toiduga kokkupuutuvates materjalides. 

Aruandes tuuakse muu hulgas välja, 

milliseid testimismeetodeid on vaja 

toiduga kokkupuutuvates materjalides 
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esinevate nanomaterjalide ohutuse 

kinnitamiseks, kas nanomaterjalide 

kasutamist tuleks lubada või mitte, või kui 

see on asjakohane, millised migratsiooni 

piirnormid tuleks kehtestada.  

Selgitus 

Kuna käesolevas määruses käsitletakse muu hulgas toidus esinevaid nanomaterjale, on 

oluline tagada, et arvesse võetakse ka juhuslikult toitu sattuda võivaid nanoosakesi. 

Viivitamata tuleb võtta meetmeid, kuna senini puudub spetsiaalne õigusakt ning 

testimisnõudeid kas ei ole või siis kasutatakse ebakohaseid testimismeetodeid. 

 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 c 

 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 

kõnesolev 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 osutatud otsuse 

vastuvõtnud liikmesriik võib otsusest 

kinni pidada kuni kõnealuste meetmete 

jõustumiseni. 

Selgitus 

Käesolev säte on üle võetud kehtivast õigusaktist (määrus 258/1997) ning see kajastus ka 
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Euroopa Parlamendi 2010. aasta teise lugemise seisukohas. 

 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lubade andmise menetlus andmekaitse 

kohaldamise korral 

Lubade andmise menetlus andmekaitse 

kohaldamise korral 

1. Taotleja palvel, mida toetab artikli 9 

lõikes 1 sätestatud taotlusele lisatud 

asjakohane ja tõendatav teave, ei tohi 

taotluse toetuseks esitatud uusi teaduslikke 

tõendeid või teaduslikke andmeid viie aasta 

jooksul alates uuendtoidu lubamise ja liidu 

loetellu kandmise kuupäevast kasutada 

hilisema taotluse kasuks ilma eelneva 

taotleja nõusolekuta. 

1. Taotleja palvel, mida toetab artikli 9 

lõikes 1 sätestatud taotlusele lisatud 

asjakohane ja tõendatav teave, ei tohi 

taotluse toetuseks esitatud uusi teaduslikke 

tõendeid või teaduslikke andmeid seitsme 

aasta jooksul alates uuendtoidu lubamise 

kuupäevast kasutada hilisema taotluse 

kasuks ilma algse taotleja nõusolekuta. 

2. Andmekaitset kohaldatakse, kui 

järgmised tingimused on täidetud:  

2. Komisjon kohaldab andmekaitset, kui 

täidetud on järgmised tingimused: 

a) eelnev taotleja deklareeris uued 

teaduslikud tõendid või teaduslikud 

andmed konfidentsiaalsena esimese 

taotluse esitamise ajal; 

a) algne taotleja deklareeris uued 

teaduslikud tõendid või teaduslikud 

andmed konfidentsiaalsena esimese 

taotluse esitamise ajal; 

b) eelneval taotlejal oli esimese taotluse 

esitamise ajal ainuõigus konfidentsiaalsete 

teaduslike tõendite või teaduslike andmete 

kasutamisele; ja 

b) algne taotleja suudab kontrollitavate 

tõendite alusel tõendada, et ta oli esimese 

taotluse esitamise ajal teaduslike tõendite 

või teaduslike andmete valdaja; ja 

c) uuendtoidule poleks saanud luba anda 

ilma konfidentsiaalsete teaduslike tõendite 

või teaduslike andmete esitamiseta eelneva 

taotleja poolt. 

c) uuendtoidule poleks saanud luba anda 

ilma konfidentsiaalsete teaduslike tõendite 

või teaduslike andmete esitamiseta algse 

taotleja poolt. 

Eelnev taotleja võib hilisema taotlejaga 

siiski kokku leppida, et kõnealuseid 

teaduslikke tõendeid ja teaduslikke 

andmeid tohib kasutada. 

Algne taotleja võib hilisema taotlejaga 

siiski kokku leppida, et kõnealuseid 

teaduslikke tõendeid ja teaduslikke 

andmeid tohib kasutada. 

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata kolmandatest 

riikidest pärit traditsioonilise toidu liidu 

turule laskmist käsitlevate teadete ja 

taotluste suhtes. 

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata kolmandatest 

riikidest pärit traditsioonilise toidu liidu 

turule laskmist käsitlevate teadete ja 

taotluste suhtes. 
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 3 a. Selleks et vältida selgroogsetel 

loomadel tehtavate uuringute kordamist, 

tohib hilisem taotleja viidata selgroogseid 

loomi hõlmavatele uuringutele ja 

muudele uuringutele, mis võivad 

loomkatseid ära hoida. Andmete valdaja 

võib küsida andmete kasutamise eest 

asjakohast hüvitist. 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) asjaolu, et andmekaitseaja jooksul on 

uuendtoitu lubatud liidus turule lasta ainult 

punktis c nimetatud taotlejal, välja arvatud 

juhul, kui hilisem taotleja saab uuendtoidu 

jaoks loa ilma eelneva taotleja poolt 

konfidentsiaalsetena määratletud 

teaduslikele tõenditele või teaduslikele 

andmetele toetumata või eelneva taotleja 

nõusolekul; 

d) asjaolu, et andmekaitseaja jooksul on 

uuendtoitu lubatud liidus turule lasta ainult 

punktis c nimetatud taotlejal, välja arvatud 

juhul, kui hilisem taotleja saab uuendtoidu 

jaoks loa ilma eelneva taotleja poolt 

konfidentsiaalsetena määratletud 

teaduslikele tõenditele või teaduslikele 

andmetele toetumata või algse taotleja 

nõusolekul; 

Selgitus 

Vastavusse viimine kooskõlas nõukogu eesmärgiga tagada selgus. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Teaduslike tõendite või teaduslike 

andmete suhtes, mille puhul kohaldatakse 

artiklis 24 sätestatud kaitset või mille puhul 

kõnealuse artikli kohane kaitseaeg on 

lõppenud, kaitset uuesti ei kohaldata. 

2. Teaduslike tõendite või teaduslike 

andmete suhtes, mille puhul kohaldatakse 

artiklis 24 sätestatud kaitset või mille puhul 

kõnealuse artikli kohane kaitseaeg on 

lõppenud, kaitset ei uuendata. 
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Selgitus 

Vastavusse viimine kooskõlas nõukogu eesmärgiga tagada selgus. 

 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VI peatükk – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Karistused ja komiteemenetlus Karistused ja üldsätted 

 

 

Muudatusettepanek  90 

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. Volitused võtta vastu artikli 4 lõikes 3, 

artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 1, artikli 

14 lõikes 4 ja artikli 17 lõikes 1 osutatud 

delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile seitsmeks aastaks alates ...*. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne seitsmeaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab 

pikendamisele vastuväite hiljemalt kolm 

kuud enne iga ajavahemiku lõppu. 

 3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 

artikli 4 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, artikli 

11 lõikes 1, artikli 14 lõikes 4 ja artikli 17 
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lõikes 1 osutatud volitused 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 4 lõike 3, artikli 9 lõike 3, artikli 

11 lõike 1, artikli 14 lõike 4 ja artikli 17 

lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule esitanud selle suhtes 

vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

 __________________ 

 * Väljaannete talitus: palun sisestada 

käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevale lõikele viitamise korral 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 4. 

välja jäetud  

Kui komitee arvamus tuleb saada 

kirjaliku menetlusega, lõpetatakse 

nimetatud menetlus ilma tulemust 

saavutamata, kui arvamuse esitamiseks 
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ettenähtud tähtaja jooksul komitee 

eesistuja nii otsustab või kui lihtenamus 

komitee liikmetest seda taotleb. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komitee esitab arvamuse kuue kuu 

jooksul pärast artikli 11 lõikes 1 ja artikli 

17 lõikes 1 osutatud ettepaneku 

vastuvõtmist. 

Selgitus 

Pakutud ajapiirang ei võimalda saavutada eesmärki teha otsus mõistliku ajavahemiku jooksul 

(18 kuud). Muudatusettepanekus kehtestatakse komiteele arvamuse esitamiseks ajapiirang. 

Siinkohal võib võrdluseks tuua ravimite tsentraliseeritud lubade andmise menetluse, mille 

puhul tuleb esialgsed märkused esitada kirjalikult 22 päeva jooksul.  

 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Igat liikmesriigile uuendtoidu liidus 

turule laskmiseks esitatud taotlust, mis on 

kooskõlas määruse (EÜ) nr 258/97 

artikliga 4 ja mille kohta ei ole tehtud 

lõplikku otsust enne ...,27 käsitletakse 

käesoleva määruse kohase taotlusena. 

1. Igat liikmesriigile uuendtoidu liidus 

turule laskmiseks esitatud taotlust, mis on 

kooskõlas määruse (EÜ) nr 258/97 

artikliga 4 ja mille kohta ei ole tehtud 

lõplikku otsust enne ...,27 käsitletakse 

käesoleva määruse kohase taotlusena. 

__________________ __________________ 

27 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

27 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 

vastu üleminekueeskirjad lõigete 1 ja 2 

kohaldamiseks. Need rakendusaktid 

võetakse vastu artikli 27 lõikes 3 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

3. Komisjon võib delegeeritud 

õigusaktidega võtta vastu 

üleminekueeskirjad lõigete 1 ja 2 

kohaldamiseks. Need delegeeritud 

õigusaktid võetakse vastu artikli 26 a 

kohaselt. 

Selgitus 

Teksti on muudetud sidususe tagamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 29 a 

 Nii kaua kui ei ole jõustunud spetsiaalset 

õigusakti kloonitud loomadest või nende 

järglastest toodetud toidu kohta, lisatakse 

sellisele 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. 

Selgitus 

Mis tahes õigusliku lünga vältimiseks tuleb kasutusele võtta asjakohased meetmed. 

 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 29 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 29 b 

 Aruandlus 

 Hiljemalt...* esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva määruse rakendamise kohta, 

käsitledes selles eelkõige, millist mõju 

avaldab uus lihtsustatud menetlus 

kolmandatest riikidest pärit 

traditsioonilisele toidule. 

 _____________ 

 * Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: viis aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist. 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Seda kohaldatakse alates …28. Seda kohaldatakse alates …28. 

__________________ __________________ 

28 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

28 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lisa 

 Lubatud uuendtoitude ja kolmandatest 

riikidest pärit traditsiooniliste toitude ning 
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nende kasutustingimuste liidu loetelu 

Selgitus 

Lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu 

tuleks lisada käesolevale määrusele ning loetelu tuleks ajakohastada delegeeritud 

õigusaktidega. 
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SELETUSKIRI 

 

Taustteave 

Uuendtoitu käsitlevad liidu eeskirjad kehtestati 15. mail 1997 pärast Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1852/2001 jõustumist. 

Toidukäitlejad, tööstuse sidusrühmad ja poliitilised otsustajad liidu institutsioonides 

tunnistasid, et kõik uuendtoidud või toidu koostisosad vajavad turustamiseelset luba, et 

säilitada inimeste tervise ja tarbijate huvide kõrgetasemeline kaitse, millega Euroopa Liidu 

kodanikud on harjunud. 

Siiski ei suutnud keegi ette näha ulatuslikke teaduslikke ja tehnoloogilisi arenguid 

toidusektoris sekkumisperioodil, mis on seadnud määruses (EÜ) nr 258/97 esitatud kehtiva 

uuendtoidu määratluse sobilikkuse kahtluse alla. Alates määruse jõustumisest on välja 

töötatud palju uusi toite ja toidu koostisosasid, sealhulgas toit, mis sisaldab mikroorganisme, 

seeni ja vetikaid, koosneb või on neist toodetud või toit, mille algset molekulaarstruktuuri on 

tahtlikult muudetud. Uuendtoidu kehtiv määratlus ei hõlma neid toidu- ja toidu koostisosade 

liike. 

Määruses sisalduva määratluse läbivaatamine on selgelt vajalik. Määrust püüti läbi vaadata 

komisjoni ettepanekuga 2008. aastal. Vaatamata arvestatava kokkuleppe saavutamisele 

lepituskomitee tasandil, oli kloonitud loomadest toodetud toidu turule laskmise lisamine liiga 

vastuoluline küsimus poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Komisjon esitas 2013. aasta 

detsembris uue ettepaneku kehtiva määruse läbivaatamiseks, lisades sellesse eelnevalt 

lepituskomitee tasandil saavutatud kokkuleppe osad, kuid jättes välja kloonimisküsimuse, 

mille kohta on komisjon otsustanud esitada kaks eraldi ettepanekut. 

Uuendtoidu reguleerimisala ja määratluse täpsustamisega tuleb seetõttu edasi tegeleda. See ei 

ole siiski ainuke küsimus, mis tuleb põhjalikumalt läbi vaadata. Lisaks reguleerimisalale ja 

määratlusele vajavad tugevalt tähelepanu küsimus, kas komisjoni ettepanekuga on võimalik 

saavutada loaandmismenetluse ühtlustamine ja ka küsimus, kas andmekaitsesätted on 

piisavad, et edendada innovatsiooni Euroopa toiduainetetööstuses ja selle konkurentsivõimet. 

Kolm määratlemist vajavat põhivaldkonda – määratlemine, loaandmismenetluse ühtlustamine 

ja tugevad andmekaitsesätted – ei ole ammendav loetelu, kuid raportööri arvates komisjoni 

ettepanekus peamist tähelepanu vajavad küsimused, millele ta oma muudatusettepanekutes 

keskendub. 

 

Teema, eesmärk ja reguleerimisala 

Määruse (EÜ) nr 258/97 eesmärk oli kehtestada turustamiseelne ohutuse hindamine teatavate 

selgelt määratletud tootekategooriate jaoks, nii et ükski turule lastud uuendtoit ei ohustaks 

inimeste tervist, tarbijate huve või ühisturu toimimist. See tähendas, et uuendtoidu määrusega 

ei koormata asjatult olemasolevatest koostisosadest toodetavaid uusi toite, mis lasti turule 

pärast 15. maid 1997.  

Komisjoni uues ettepanekus sisaldub säte, et uuendtoit on turule lastud toit või toiduaine, 

mida ei ole kasutatud inimtoiduks olulisel määral enne määruse (EÜ) nr 258/97 jõustumist. 

Uue ettepaneku oluline erinevus seisneb selles, et sellest on kaotatud uuendtoidu selgelt 

määratletud kategooriad. Loetletud kategooriaid käsitletakse ainult näidetena, mitte 

uuendtoidu ammendavate kategooriatena. 

Pärast põhjalikku konsulteerimist kohalike tootjatega, tööstusharu ekspertide ja 

toidukäitlejatega on selge, et pakutud määratlus on täiesti ebasobiv, ei tekita õiguskindlust ja 
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ei suuda lõplikult täpsustada uuendtoidu mõistet ja reguleerimisala, mis on komisjoni uue 

ettepaneku peamine eesmärk. Kuigi komisjoni kavatsus laiendada uuendtoidu käsitust, et see 

hõlmaks kõiki uuenduslikke toite, on kiiduväärt, on kategooriate kaotamine tekitanud tugevat 

ebakindlust paljudes sidusrühmades, kes küsivad, kas uuendtoidu määratlust võidakse 

kohaldada tagasiulatuvalt kõikide üksikute toitude suhtes, mis on lastud turule alates 15. maist 

1997, ning kas need tooted võivad põhjustada õiguslikke probleeme liikmesriikidega või 

kaubanduslike konkurentidega. 

Kuigi kõik toiduainetetööstuse huvitatud osalised olid ühisel seisukohal, et uus määratlus ei 

toimi, olid arvamused seda asendava määratluse osas lahknevad. Võttes arvesse vajadust 

tunnistada teaduslikke ja tehnoloogilisi arenguid toiduainetesektoris ja suurendada 

õiguskindlust, peab raportöör kõige paremaks lahenduseks taaskehtestada uuendtoidu 

kategooriad ajakohastatud kujul, et valmistada uuendtoidu määrust ette võimalikeks 

ootamatuteks tulevasteks arenguteks selles tööstusvaldkonnas. 

Seetõttu on raportöör esitanud muudatusettepanekud, millega taaskehtestatakse 

toidukategooriad ja kehtestatakse uued kategooriad toidu jaoks, mis on uue 

molekulaarstruktuuriga või mille algset molekulaarstruktuuri on tahtlikult muudetud, toit, mis 

sisaldab mikroorganisme, seeni ja vetikaid, koosneb nendest või on nendest valmistatud; ja 

uued toidud, mis sisaldavad taimse ja loomse päritoluga koostisosi, koosnevad neist või on 

neist toodetud, et viia määrus vastavusse tehnoloogia arenguga ja turule lastavate uute 

toitudega.  

 

Loaandmismenetluse ühtlustamine 

Üks komisjoni uues ettepanekus esitatud eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada regulatiivset 

protsessi, vähendades seeläbi taotlejate, liikmesriikide ametiasutuste ja ka Euroopa Komisjoni 

enda halduskoormust. 

Praegust turustamiseelset lubade taotlemise protsessi peetakse liiga kulukas ja aeganõudvaks, 

sest uuringute kohaselt kulub uuendtoidu taotlusele positiivse vastuse andmiseks keskmiselt 

kolm aastat. Taotlused tuleb kõigepealt esitada asjaomase liikmesriigi ametiasutusele ja 

seejärel komisjonile, mis tähendab, et igale taotlusele kulutatakse tarbetult kahekordselt 

vahendeid ja aega.  

Komisjon on tõeselt tunnistanud, et pikaajalised viivitused menetluses ja ka taotluse 

esitamisega seotud kulud takistavad innovatsiooni ja VKEde osalemist. Loaandmismenetluse 

tsentraliseerimine ja ühtlustamine on teretulnud mõte, kuid raportööril on sellele vaatamata 

kahtlused, et komisjoni ettepanekud ei küündi piisavalt kaugele, et vähendada aega, mida 

taotlejad võivad vajada.  

Raportöör on esitanud muudatusettepanekud, mis tema hinnangul peaksid muutma 

taotlemisprotsessi tõhusamaks, kui taotlemisprotsessi erinevate etappide tähtajad määratakse 

kas kindlaks või neid lühendatakse. Näiteks kui komisjon taotleb Euroopa Toiduohutusameti 

(EFSA) arvamust, peaks ta edastama kehtiva uuendtoidu taotluse EFSA-le täpsustamata 

ajavahemiku asemel ühe kuu jooksul. Samuti saaks raportööri arvates menetlust kiiremaks 

muuta, vähendades nende kuude arvu, mille jooksul komisjon peab esitama rakendusakti 

eelnõu toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele.  

Nende tähtaegade kehtestamine annavad lisaks loaandmismenetluse tõhustamisele 

taotlejatele, liikmesriikidele ja komisjonile suurema kindluse. Muudetud ettepanekud annavad 

nii Euroopa Komisjonile kui ka EFSAle teatava paindlikkuse, võimaldades taotlusprotsessi 

ajavahemikke vajaduse korral asjakohaselt pikendada. Sellised tähtaegade pikendamised 

peaksid olema erandiks, mitte tavaks. 
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Andmekaitse  
Kuigi ühtlustatud loaandmismenetlused vähendavad kahtlemata taotlejate kulusid, on see 

vältimatult eemärk, mis võib põhjustada ka märkimisväärseid kulusid, eelkõige juhul kui 

taotleja on välja töötanud uued tootmistehnoloogiad, uued teaduslikud meetodid või kui ta 

pidi koguma vajalikke andmeid, et täita ohutu kasutamise kogemuse sätet, mida kohaldatakse 

kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu suhtes.  

Kui toidukäitlejaid tahetakse julgustada suurendama tööstusvaldkonna konkurentsivõimet ja 

innovaatilisust, tuleks taotleja investeeringuid seetõttu asjakohaselt kaitsta. Komisjoni 

ettepaneku kohaselt võib taotleja saada innovatiivsete toodete puhul andmekaitseks viis aastat. 

Vaja on tugevat andmekaitsesüsteemi, mis tasakaalustaks komisjoni loodud üldist 

loaandmismenetlust, mille puhul võimaldab edukalt läbitud uuendtoidu loaandmismenetlus 

konkurendil lasta turule sarnane toit ja sarnased koostisosad.  

Liikumine kehtivas määruses sätestatud mõistelt „olulisel määral samaväärne” uues 

ettepanekus esitatud üldisele loaandmismenetlusele võib ergutada innovatsiooni. Sellele 

vaatamata seab ettepanek oma praegusel kujul ohtu hindamatu panuse, mida võib pakkuda 

koostöö uurimisinstituutide või ülikoolide teadlaste ja taotlejate vahel. Andmekaitse tuleks 

sarnaselt Ameerika Ühendriikides kehtiva andmekaitsesüsteemiga tagada juhul, kui tegemist 

on uuringute avaldamisega teadusajakirjades, et ergutada ja mitte lämmatada positiivseid 

töösuhteid. 

Lisaks juhitakse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile esitatud komisjoni 

2008. aasta mõjuhinnangus tähelepanu võimalikule konfliktile määruse (EÜ) nr 258/97 ja 

määruse (EÜ) nr 1924/2006 võimaliku vastuolu küsimusele, sest nende kohaselt võib taotleja 

taotleda luba uuendtoidu turule laskmiseks ja tervisealase või muu väite esitamiseks selle 

toidu kohta ning andmekaitse on lubatud mõlema määruse sätete kohaselt. Kuigi käesoleva 

ettepaneku eesmärk ei ole muuta määruse (EÜ) nr 1924/2006 reguleerimisala, on raportöör 

veendunud, et komisjon peaks püüdma teha kõik endast sõltuva, et menetleda taotlusi sellises 

olukorras paralleelselt, nii et ühe määruse kohaselt positiivse vastuse saavad taotlejad ei peaks 

kogema tarbetuid viivitusi teise määrusega seoses.  

Vajadust tugeva andmekaitsesüsteemi järgi ei tohiks siiski saavutada loaandmismenetluse 

suurendatud läbipaistvuse arvelt, mistõttu raportöör on esitanud muudatusettepanekud, milles 

nõutakse, et komisjon avaldaks võimalike taotlejate jaoks üksikasjalikud suunised ning 

teavitaks taotlejaid ja liikmesriikide ametiasutusi taotluse menetlemisest igas menetlusetapis. 

 

Kokkuvõte  
Uuendtoidu määruse läbivaatamine on väga tundlik küsimus ja tõepoolest vajalik, pidades 

silmas toiduainetetööstuses alates 15. maist 1997 toimunud teaduslikke ja tehnoloogilisi 

arenguid. Toiduainetesektor on liidu siseturu kõige konkurentsivõimelisem ja innovatiivsem 

osa, seetõttu on väga asjakohane, et õigusaktides võetakse arvesse uut reaalsust.  

Pärast põhjalikku konsulteerimist kohalike tootjate, tööstusvaldkonna ekspertide ja 

toidukäitlejatega on selge, et kolmeks peamiseks mureküsimuseks on uuendtoidu määratlus, 

loaandmismenetluse ühtlustamine ja tugevad andmekaitsesätted. Uuendtoidu keerulises ja 

tehnilises valdkonnas vajavad sidusrühmad eelkõige menetlust, mis on tõhus ning pakub 

nendele toodetele kindlust ja piisavat kaitset. Raportöör peab käesolevas raportis esitatud 

ettepanekuid tundlikeks ja sobivateks komisjoni ettepaneku muudatusteks, tunnustades samal 

ajal nõukogu soovi saavutada tulevikus täpsemad uuendtoidu määratlused. 
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17.11.2014 

RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta 

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

Arvamuse koostaja: Jude Kirton-Darling 

 

 

LÜHISELGITUS 

Taustteave 

 

Kavandatav ELi määrus on komisjoni teine katse reformida Euroopa Liidus 1997. aastast 

kehtivat uuendtoidu korda. Kehtivat õigusraamistikku on kritiseeritud selle eest, et 

uuendtoidule loa saamine on erakordselt koormav, aeganõudev ja kulukas. Muudes 

kolmandates riikides, nagu Ameerika Ühendriigid ja Kanada, kasutusel oleva kiirema 

turustamiseelsete lubade andmise menetlusega võrreldes tekitab see rohkem probleeme 

ettevõtjatele, kelle põhiturg on Euroopa. Selle tõttu ei soovi paljud ELi toidukäitlejaid, eriti 

VKEd, välja töötada ja turule lasta uuendtoidu mõiste alla kuuluvaid uusi toiduaineid või 

toidu koostisosasid. 

 

Rahvusvaheliselt, Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tasandil on ELi kritiseerinud 

palju kolmandad riigid, kes leiavad, et uuendtoidu luba kujutab endast kaubandustõket ja 

takistab pääsemast ELi turule toite, mida nende päritoluriigis on pikaajaliselt ohutult 

kasutatud. 

 

Kaalutlused 

 

Lisaks uue määruse üldisele eesmärgile tagada toiduohutus soovitakse määrusega lihtsustada 

ja tõhustada uuendtoidu jaoks loa andmise menetlust, milleks koostatakse liidu uuendtoitude 

loetelu. Väga tervitatavad on ettepanekud vähendada nii liikmesriikide kui ka ettevõtjate 

halduskoormust, lühendada lubade andmisele kuluvat aega ja vähendada selle kulusid, samuti 

suurendada Euroopa toiduainetööstuse, eelkõige VKEde konkurentsivõimet muu hulgas 

innovatsiooni ergutamise kaudu. 

 

Ettepanekuga kehtestatakse ka kiirem ja proportsionaalsem kolmandatest riikidest pärit 

traditsioonilise toidu ohutuse hindamine. Hõlbustades turulepääsu erisätetega sellise toidu 
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jaoks, mida ei ole ELis turustatud, kuid mida on kolmandates riikides pikaajaliselt ohutult 

kasutatud, luuakse tasakaalustatum süsteem ja positiivsem keskkond kaubandusele ning 

vastatakse WTO tasandil esilekerkinud mureküsimustele, mis on seotud ELi turule 

juurdepääsu meelevaldse ja põhjendamatu piiramisega. 

 

Lisaks on ettepaneku eesmärk täpsustada määruses sätestatud uuendtoidu määratlust ja 

parandada seega õiguskindlust. On ka väljendatud muret selle pärast, et eelkõige kategooriate 

kaotamise ja määratluste laiendamise tõttu võib tulemus olla vastupidine ning tuua kaasa 

õigustühimike tekkimist, millel võib olla mõju toiduohutusele. 

 

Arvamuse koostaja eriline huvi on kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu uus määratlus 

ja sellele kehtestatud täpsed teavitamisnõuded. Toidu ohutu kasutamise kogemuse mõiste on 

ettepanekus üsna ebaselgelt määratletud ning sellega peavad kaasnema taotlejate poolt 

esitatavate andmete ja tõendite kogumist käsitlevad selged juhised ja standardid. See on 

eeltingimus selleks, et uus tsentraliseeritud süsteem oleks tõhus, st et ei tekiks olukorda, kus 

liikmesriigid esitavad sageli põhjendamatuid vastuväiteid toiduohutuse kohta. Lisaks peavad 

nimetatud nõuded olema kooskõlas ELi rahvusvaheliste kohustustega, et mitte tekitada 

kolmandate riikide ettevõtjatele põhjendamatuid piiranguid. 

Arvamuse koostaja on teadlik, et Euroopa Toiduohutusamet ajakohastab praegu kehtivaid 

1997. aasta suuniseid, mis käsitlevad uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade turuleviimise 

lubade taotlemiseks vajaliku teabe teaduslikke aspekte ja esitamist ning esmase 

ohutushindamise aruannete koostamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 258/9726. Üldiselt toob 

uus tsentraliseeritud süsteem kaasa suurema töökoormuse EFSAle, mida tuleb mõistagi 

toetada vastavate ressurssidega.  

 

Lisaks eespool nimetatud juhistele peab arvamuse koostaja oluliseks piisava ja õigeaegse 

tehnilise abi andmist kolmandatest riikidest pärit ettevõtjatele, kellel on kavas traditsioonilist 

toitu liidus turule lasta. 

 

Samuti peab arvamuse koostaja oluliseks, et teostataks piisavat järelevalvet selle üle, kuidas 

uusi eeskirju rakendatakse ja milline on nende mõju, pidades eelkõige silmas kolmandatest 

riikidest pärit traditsioonilist toitu puudutavat uut lihtsustatud menetlust. Järelevalve 

tulemused tuleks esitada Euroopa Parlamendile viis aastat pärast uue määruse jõustumist. 

 

Need on mõned kaalutlused, mis on rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostaja 

ettepanekute aluseks. Konkreetsetes muudatusettepanekutes keskendutakse sätetele, mis 

käsitlevad kolmandatest riikidest pärit traditsioonilist toitu ja sellega seonduvat vajalikku 

volituste delegeerimist. 

  

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liidu toidualase poliitika elluviimisel 

tuleks kindlustada inimeste tervise 

kõrgetasemeline kaitse ja siseturu tõhus 

toimimine, tagades samal ajal 

läbipaistvuse. 

(2) Liidu toidualase poliitika elluviimisel 

tuleks kindlustada inimeste tervise, 

keskkonna ja tarbijate huvide 
kõrgetasemeline kaitse ja siseturu tõhus 

toimimine, tagades samal ajal läbipaistvuse 

ning stimuleerides põllumajandusliku 

toiduainetööstuse VKEde innovatsiooni ja 

loovust. Kohaldada tuleks 

ettevaatuspõhimõtet, nagu see on 

määratletud määruses (EÜ) nr 178/2002.  

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Lihtsustada tuleks kolmandast riigist 

pärit traditsioonilise toidu turule laskmist 

liidus, kui on tõendatud toidu ohutu 

kasutamise kogemus kolmandas riigis. 

Kõnealune toit peab olema olnud vähemalt 

25 aastat kasutusel suure osa kolmanda 

riigi elanikkonna tavapärases toiduvalikus. 

Ohutu kasutamise kogemused ei tohiks 

hõlmata muuks otstarbeks kui toiduks 

kasutamist ning kasutamist, mis ei ole 

seotud tavapärase toiduvalikuga. 

(11) Eristada tuleks kolmandatest riikidest 

pärit traditsioonilist toitu ja uuendtoitu. 

Lihtsustada tuleks kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toidu turule laskmist liidus, 

kui on tõendatud toidu ohutu kasutamise 

kogemus kolmandas riigis Euroopa 

Toiduohutusameti (EFSA) teaduslike ja 

tehniliste suuniste kohaselt. Kõnealune 

toit peab olema olnud vähemalt 25 aastat 

kasutusel olulise osa kolmanda riigi 

elanikkonna tavapärases toiduvalikus. 

Ohutu kasutamise kogemused ei tohiks 

hõlmata muuks otstarbeks kui toiduks 

kasutamist ning kasutamist, mis ei ole 

seotud tavapärase toiduvalikuga. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Toidu tootmises nanomaterjalide 

võimaliku kasutamisega seoses võttis 

EFSA 6. aprillil 2011 vastu arvamuse21 

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 võttis 

EFSA 6. aprillil 2011 vastu arvamuse21 

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, võttes arvesse 

ettevaatuspõhimõtet, välja töötama 

testimismeetodid, mis võtaksid arvesse 

tehisnanomaterjalide eriomadusi. 

__________________ __________________ 

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

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Uuendtoidu suhtes kohaldatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse 

toidualase teabe esitamist tarbijatele, 

sätestatud üldisi märgistusnõudeid ja muid 

asjakohaseid liidu toidualaste 

õigusnormidega ette nähtud 

märgistusnõudeid. Teatud juhtudel võib 

olla vajalik sätestada täiendava 

märgistamise kohustus, eriti seoses toidu 

kirjelduse, allika või kasutamise 

tingimustega, et tagada tarbijatele 

(24) Uuendtoidu suhtes kohaldatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse 

toidualase teabe esitamist tarbijatele, 

sätestatud üldisi märgistusnõudeid ja muid 

asjakohaseid liidu toidualaste 

õigusnormidega ette nähtud 

märgistusnõudeid. Lisaks tuleks nõuda ka 

täiendavat märgistamist, eriti seoses toidu 

kirjelduse, päritolu, koostise ja kasutamise 

tingimustega, et tagada tarbijatele 

uuendtoidu kohta piisava teabe jagamine, 
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uuendtoidu kohta piisava teabe jagamine. sealhulgas kolmandatest riikidest pärit 

toidu kohta. Seega võib uuendtoidu liidu 

loetellu või kolmandatest riikidest 

pärinevate traditsiooniliste toitude loetellu 

kandmisel kehtestada kasutamise 

eritingimused või märgistamise nõuded, 

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. Asjakohane on kehtestada 

käesolevas määruses konkreetsed 

märgistamise nõuded seoses tehniliselt 

toodetud nanomaterjalide kujul esitatud 

toidu koostisosadega, mis kuuluvad 

käesoleva määruse kohaldamisalasse. 
 

 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

eeskirjad karistuste kohta, mida 

kohaldatakse käesoleva määruse sätete 

rikkumise korral, ning võtta kõik vajalikud 

meetmed nende rakendamise tagamiseks. 

Need karistused peaksid olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. 

(26) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

eeskirjad karistuste kohta, mida 

kohaldatakse käesoleva määruse sätete 

rikkumise korral, ning võtta kõik vajalikud 

meetmed nende rakendamise tagamiseks. 

Need karistused peaksid olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad ning 

peaksid aitama tagada võrdsed 

tingimused.  
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) „kolmandast riigist pärit traditsiooniline 

toit” – muu kui punkti a alapunktides i–iii 

osutatud uuendtoit, mis on saadud 

esmatootmisest ja mille puhul on olemas 

toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis;  

(b) „kolmandast riigist pärit traditsiooniline 

toit” – muu kui punkti a alapunktides -i–iii 

osutatud uuendtoit, mis on saadud 

esmatootmisest ning töötlemissaadustest 

(nagu need on määratletud määruses 

(EÜ) nr 178/2002) ja mille puhul on 

olemas toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis;  

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) „toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis” – kõnealuse toidu 

kasutamise ohutust on kinnitanud 

koostisandmed ja kasutamiskogemused 

ning pidev, vähemalt 25 aasta pikkune 

kasutamine suure osa kolmanda riigi 

elanikkonna tavapärases toiduvalikus enne 

artiklis 13 osutatud teate esitamist; 

(c) „toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis” – kõnealuse toidu 

kasutamise ohutust on kinnitanud 

koostisandmed ja kasutamiskogemused 

ning pidev, vähemalt 25 aasta pikkune 

kasutamine olulise osa kolmanda riigi 

elanikkonna tavapärases toiduvalikus enne 

artiklis 13 osutatud teate esitamist; 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 27a vastu delegeeritud õigusakte, 
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mis käsitlevad mõiste „oluline osa 

kolmanda riigi elanikkonna” määratlust. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) „taotleja” – komisjonile kooskõlas 

artikliga 9 või artikliga 15 taotluse või 

kooskõlas artikliga 13 teate esitanud 

liikmesriik, kolmas riik või huvitatud isik, 

kes võib esindada mitut huvitatud isikut; 

(d) „taotleja” – komisjonile kooskõlas 

artikliga 9 või artikliga 15 taotluse või 

kooskõlas artikliga 13 teate esitanud 

liikmesriik, kolmas riik või huvitatud isik, 

kes võib esindada mitut huvitatud isikut või 

VKEd; 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rakendusvolitused, mis on seotud artikli 2 

lõike 2 punktis a esitatud uuendtoidu 

määratlusega 

Volituste delegeerimine 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse ühetaolise 

rakendamise tagamiseks võib komisjon 
võtta vastu rakendusakte, et otsustada kas 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

27a, milles käsitletakse artikli 2 lõike 2 
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teatav toiduaine kuulub artikli 2 lõike 2 

punktis a sätestatud uuendtoidu määratluse 

alla. 

punktis a sätestatud uuendtoidu määratlust 

ning artiklis 17 osutatud kolmandast 

riigist pärit traditsioonilise toidu jaoks loa 

andmist ja liidu loetelu ajakohastamist. 

Selgitus 

Arvamuse koostaja peab vajalikuks delegeeritud õigusaktide süsteemi kasutamist, et määrust 

selles osas täiendada või muuta. Kui käesolev muudatusettepanek vastu võetakse, tuleks 

lisada volituste delegeerimist täpsustav põhjendus.  

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon koostab kooskõlas artiklitega 

6, 7 ja 8 liidu loetelu uuendtoitudest, mida 

on lubatud liidus turule lasta (edaspidi 

„liidu loetelu”) ja ajakohastab seda. 

1. Komisjon koostab kooskõlas artiklitega 

6, 7 ja 8 liidu loetelu uuendtoitudest, mida 

on lubatud liidus turule lasta (edaspidi 

„liidu loetelu”), ajakohastab seda ning teeb 

selle avalikuks. Liidu loetelu sisaldab 

kolmandatest riikidest pärit traditsioonilisi 

toite. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) kui on võimalik tagada tootmisel 

kasutatud materjalide jälgitavus.  

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c 

 

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 ja tagada 

selle jälgitavus, näiteks koostis, lähtekoht, 

toiteväärtus või mõju toitumisele ja 

kavandatav kasutusviis, mille tõttu ei ole 

uuendtoit enam olemasoleva toiduga 

samaväärne, või teatavale 

elanikkonnarühmale avalduva mõju kohta; 

Selgitus 

Lõpptarbija peab saama uuendtoidu märgistuse abil teha kindlaks selle päritolu. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) uuendtoidu päritoluriik; (c) uuendtoidu päritoluriik ning selle 

tootmisel kasutatud materjalide 

päritoluriigid; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) dokumenteeritud andmed toidu ohutu 

kasutamise kogemuse kohta kolmandas 

riigis, 

(d) dokumenteeritud andmed toidu ohutu 

kasutamise kogemuse kohta kolmandas 

riigis, nagu on esitatud EFSA suunistes; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt e 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) kavandatavad kasutustingimused ja 

kavandatavad märgistuse erinõuded, mis ei 

ole tarbijat eksitavad (esitatakse vajaduse 

korral). 

(e) kavandatavad kasutustingimused ja 

kavandatavad märgistuse erinõuded, mis ei 

ole tarbijat eksitavad. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. 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: 

1. Kolme kuu jooksul alates EFSA 

arvamuse avaldamisest, võtab komisjon 

vastu kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toidu turule laskmist ja liidu 

loetelu ajakohastamist käsitleva 

delegeeritud õigusakti, võttes arvesse: 

Selgitus 

Arvamuse koostaja peab vajalikuks delegeeritud õigusaktide süsteemi kasutamist, et määrust 

selles osas täiendada. Kui käesolev muudatusettepanek vastu võetakse, tuleks lisada volituste 

delegeerimist täpsustav põhjendus. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 

artikli 27 lõikes 3 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) artikliga 13 ette nähtud teate ja artikli 

14 lõikega 5 ette nähtud taotluse sisu, 

koostamine ja esitamine;  

(a) artikliga 13 ette nähtud teate ja artikli 

14 lõikega 5 ette nähtud taotluse sisu, 

koostamine ja esitamine EFSA suuniste 

alusel;  

Selgitus 

Lisaks olemasolevate teaduslike suuniste ajakohastamisele peaks EFSA välja töötama 

tehnilised suunised ja vahendid, et aidata kolmandate riikide toidukäitlemisettevõtjatel 

esitada taotlust või teadet. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) uuendtoidu nimetus ja kirjeldus; (b) uuendtoidu nimetus, kirjeldus ja 

koostis; 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toidukäitlejad teavitavad komisjoni 

viivitamata: 

2. Toidukäitlejad ja liikmesriikide 

tervishoiuasutused teavitavad komisjoni 

viivitamata: 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 

käesoleva määruse sätete rikkumise korral 

kohaldatavate karistuste kohta ning 

võtavad kõik vajalikud meetmed nende 

rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 

karistused peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Liikmesriigid teatavad neist sätetest 

komisjonile hiljemalt …26 ning annavad 

viivitamata teada kõikidest nende 

edaspidistest muudatustest. 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 

käesoleva määruse sätete rikkumise korral 

kohaldatavate karistuste kohta ning 

võtavad kõik vajalikud meetmed nende 

rakendamise tagamiseks. Need karistused 

peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed 

ja hoiatavad ning aitavad tagada võrdsed 

tingimused. Liikmesriigid teatavad neist 

sätetest komisjonile hiljemalt …26 ning 

annavad viivitamata teada kõikidest nende 

edaspidistest muudatustest. 

__________________ __________________ 

26 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

26 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Delegeeritud volituste rakendamine 
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 1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 2. Artiklites 3 ja 17 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates ...*. 

Komisjon esitab volituste delegeerimise 

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 

artiklites 3 ja 17 osutatud volituste 

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. Artiklite 3 ja 17 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole esitanud selle suhtes 

vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule või kui 

Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 

selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu 

algatusel pikendatakse seda tähtaega 

kahe kuu võrra. 

 _____________ 

 * Väljaannete talitus: palun sisestada 

käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 



 

PE537.480v03-00 86/129 RR\1042297ET.doc 

ET 

Selgitus 

Arvamuse koostaja peab vajalikuks komisjonile antavaid volitusi ajaliselt piirata. Selline 

piirang tugevdab parlamentaarset kontrolli, kohustades komisjoni koostama delegeeritud 

volitusi käsitleva aruande hiljemalt üheksa kuud enne kindlaksmääratud ajavahemiku lõppu. 

Teisest küljest väldib volituste delegeerimise automaatne uuendamine samaks ajavahemikuks 

seadusandjate ülekoormamist ja hõlbustab määruse rakendamist. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Aruandlus 

 Viis aastat pärast uue määruse 

kohaldamiskuupäeva esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande selle rakendamise kohta, 

käsitledes eelkõige uue lihtsustatud 

menetluse mõju uuendtoidule ja 

kolmandatest riikidest pärit 

traditsioonilisele toidule. Kõnealune 

aruanne avalikustatakse. 
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10.11.2014 

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta 

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

Arvamuse koostaja: Daciana Octavia Sârbu 

 

LÜHISELGITUS 

 

 

2008. aasta jaanuaris esitas komisjon ettepaneku ELi uuendtoidualaste õigusaktide 

läbivaatamiseks (2008/0002(COD)). Seadusandlik menetlus kukkus aga lepitusetapis läbi 

peamiselt kloonitud loomadest saadud toidu asjaomase määruse reguleerimisalasse kaasamise 

alaste eriarvamuste tõttu. 2013. aasta detsembris võttis komisjon vastu loomade kloonimise ja 

uuendtoiduga seotud meetmete läbivaadatud paketi. 

 

Esildatud uuendtoidu määrus ei hõlma enam kloonitud loomadest saadud toitu, sest seda 

hõlmab asjaomases paketis eraldi ettepanek. Arvamuse koostaja tunneb heameelt 

kloonloomadest saadud toidu käesoleva määruse reguleerimisalast väljajätmise üle ja selle 

lisamise üle eraldi ettepanekusse, nagu seda on juba varem taotlenud põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjon. Ettepanekut ei kohaldata ka määruse (EÜ) nr 1829/20031 

reguleerimisalasse kuuluva geneetiliselt muundatud toidu suhtes. 

 

Uuendtoidu ettepaneku eesmärk on vaadata läbi kehtivad uuendtoitu käsitlevad õigusaktid 

(määrus (EÜ) nr 258/972 ja määrus (EÜ) nr 1852/20013), et ajakohastada ja lihtsustada 

kehtivat loa andmise korda ning võtta arvesse liidu õiguses hiljuti tehtud muudatusi. Esildatud 

määrusega kavatseb komisjon luua tsentraliseeritud loaandmissüsteemi, mis peaks pakkuma 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt 

muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1). 
2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu 

uuendkoostisosade kohta (EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1). 
3  Komisjoni 20. septembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1852/2001, millega kehtestatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava teabe avalikustamise ja kaitsmise 

üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 253, 21.9.2001, lk 17). 
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suuremat kindlust uuendtoidule loa saamise taotlejatele ning peaks lihtsustama ja kiirendama 

loa andmise protsessi. Arvamuse koostaja nõustub, et kehtivat loa andmise menetlust tuleb 

lihtsustada, kuid jääb kindlaks seisukohale, et esmatähtsaks tuleks pidada toiduohutuse ja 

tarbijate tervise kaitset uuendtoidule loa andmise menetluse kõikides etappides. Lisaks peaks 

liit ettevaatuspõhimõtte kohaselt pakkuma oma kodanikele laiaulatuslikke tagatisi seoses liidu 

turule lastud toidu ohutusega.  

 

Kolmandatest riikidest pärit traditsiooniliste toitude puhul kehtestatakse ettepanekus ka 

lihtsustatud loaandmisprotsess, et kõrvaldada praegusest pikast loaandmisprotsessist 

tulenevad mis tahes kaubandustõkked. Kui on võimalik tõendada ohutu kasutamise kogemust 

kolmandas riigis ja puuduvad liikmesriikide või EFSA toiduohutusalased vastuväited, 

lubatakse toit lasta ELi turule. Arvamuse koostaja on seisukohal, et kolmandatest riikidest 

pärit toitude puhul tuleks samuti nõuda, et need vastaksid standarditele, mis on samaväärsed 

nendega, mida nõutakse ELi toitudelt.  

 

Arvamuse koostaja on ühtlasi veendunud, et liikmesriikidel peaks olema võimalik 

konsulteerida komisjoni ja teiste liikmesriikidega, kui neil on raske teha kindlaks, kas toit 

kuulub kõnealuse määruse reguleerimisalasse, olles võtnud arvesse kogu vajalikku teavet, 

mille on esitanud toidukäitlejad. 

 

Samal ajal peab EFSA sarnase toidu asendamiseks ette nähtud uuendtoidu ohutuse hindamisel 

tagama, et uuendtoiduga ei kaasne tarbija jaoks toitaineline vähemväärtuslikkus võrreldes 

toiduga, mille asendamiseks see on ette nähtud. 

 

Komisjon teeb ettepaneku koostada lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu rakendusaktiga. Uuendtoitude loetelu on aga 

olemuslik osa, mis peaks olema esitatud alusaktis (lisas). Lisaks tuleks tagada uuendtoitude 

loetelu ajakohastamise võimalus, ilma et selle menetlus oleks nii pikk nagu alusakti korral, 

mistõttu tuleks kasutada delegeeritud õigusakte.  

 
 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

 

 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liidu toidualase poliitika elluviimisel 

tuleks kindlustada inimeste tervise 

kõrgetasemeline kaitse ja siseturu tõhus 

toimimine, tagades samal ajal 

läbipaistvuse. 

(2) Liidu toidualase poliitika elluviimisel 

tuleks kindlustada inimeste tervise ja 

tarbijate huvide ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse ja siseturu tõhus 

toimimine, tagades samal ajal läbipaistvuse 

ja loomatervise kaitse. Lisaks tuleks 

kohaldada ettevaatuspõhimõtet, mis on 

sätestatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EÜ) nr 178/20021 a. 

 __________________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) 

nr 178/2002, millega sätestatakse 

toidualaste õigusnormide üldised 

põhimõtted ja nõuded, asutatakse 

Euroopa Toiduohutusamet ja 

kehtestatakse toidu ohutusega seotud 

menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1). 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Liidu õigusaktides sätestatud 

standardeid tuleks kohaldada igasuguse 

liidus turule lastava toidu, sealhulgas 

kolmandatest riikidest imporditava toidu 

suhtes. 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku võttis põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon vastu oma 

esimese lugemise arvamuses 2008. aasta ettepaneku kohta (2008/0002(COD)) ning näib 

olevat asjakohane korrata, et liidu standardeid tuleks kohaldada ka imporditud toidu suhtes. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Määruse (EÜ) nr 258/97 artiklis 1 

sätestatud kehtivaid uuendtoidu 

kategooriaid tuleks muuta selgemaks ja 

ajakohastada, asendades need viitega 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) nr 

178/200215 artikliga 2 ette nähtud toidu 

üldmääratlusele. 

(5) Määruse (EÜ) nr 258/97 artiklis 1 

sätestatud kehtivaid uuendtoidu 

kategooriaid tuleks muuta selgemaks ja 

ajakohastada. 

__________________  

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 

2002, millega sätestatakse toidualaste 

õigusnormide üldised põhimõtted ja 

nõuded, asutatakse Euroopa 

Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 

ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 

1.2.2002, lk 1). 

 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Käesolevas määruses määratletud 

uuendtoiduna tuleks käsitada toitu ja 

toidu koostisosi, mis kuuluvad 

järgmistesse kategooriatesse: toit ja toidu 

koostisosad, mis on uue 

molekulaarstruktuuriga või mille algset 

molekulaarstruktuuri on tahtlikult 

muudetud; toit ja toidu koostisosad, mis 

koosnevad või on isoleeritud 

mikroorganismidest, seentest või 

vetikatest ning muudest bioloogilise või 

mineraalse päritoluga materjalidest; toit, 

mis sisaldab taimi või taimede osi, 

koosneb nendest või on nendest 
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valmistatud, välja arvatud juhud, kui on 

tegemist traditsioonilistel paljundus- või 

kasvatusviisidel saadud taimedega ja kui 

liidu turul on niisuguse toidu ohutu 

kasutamise kogemus, kusjuures need 

viisid ei põhjusta toidu koostises ega 

struktuuris olulisi muutusi, mis 

mõjutavad selle toiteväärtust, 

omastatavust või ebasoovitavate ainete 

sisaldust; ning toit, mis sisaldab putukaid 

või putukate osi, koosneb nendest või on 

nendest valmistatud. 
 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et tagada järjepidevus määruses 

(EÜ) nr 258/97 sätestatud eeskirjadega, 

tuleks uuendtoiduna määratlemise 

kriteeriumiks pidada endiselt seda, et 

asjaomast toitu ei ole enne nimetatud 

määruse jõustumiskuupäeva, st enne 

15. maid 1997 olulisel määral liidus 

inimtoiduna kasutatud. Liidus kasutamine 

peaks osutama ka kasutamisele 

liikmesriikides, olenemata nende Euroopa 

Liiduga ühinemise kuupäevast. 

(6) Selleks et tagada järjepidevus määruses 

(EÜ) nr 258/97 sätestatud eeskirjadega, 

tuleks uuendtoiduna määratlemise 

kriteeriumiks pidada endiselt seda, et 

asjaomast toitu ei ole enne nimetatud 

määruse jõustumiskuupäeva, st enne 

15. maid 1997 olulisel määral liidus 

inimtoiduna kasutatud või liidus turule 

lastud. Liidus kasutamine peaks osutama 

ka kasutamisele liikmesriikides, olenemata 

nende Euroopa Liiduga ühinemise 

kuupäevast. 

Selgitus 

Artikli 2 lõike 2 punkti a kohta esildatud muudatuste tagajärg. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Uued toiduainete tootmistehnoloogiad 

võivad toitu mõjutada ja seega võib neil 

olla mõju ka toiduohutusele. Seega tuleks 

samuti selgitada, et toitu tuleks käsitada 

uuendtoiduna, kui selle toidu puhul on 

kasutatud tootmistehnoloogiat, mida ei ole 

varem liidus toidu tootmiseks kasutatud, 

või kui see koosneb tehisnanomaterjalidest, 

mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu (EL) nr 1169/201116 artikli 2 

lõike 2 punktis t. 

(7) Uued toiduainete tootmistehnoloogiad 

võivad toitu mõjutada ja seega võib neil 

olla mõju ka toiduohutusele ja 

keskkonnale. Seega tuleks samuti 

selgitada, et toitu tuleks käsitada 

uuendtoiduna, kui selle toidu puhul on 

kasutatud tootmistehnoloogiat, mida ei ole 

varem liidus toidu tootmiseks kasutatud, 

või kui see koosneb tehisnanomaterjalidest, 

mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu (EL) nr 1169/201116 artikli 2 

lõike 2 punktis t. 

__________________ __________________ 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1169/2011, 25. oktoober 2011, 

milles käsitletakse toidualase teabe 

esitamist tarbijatele ning millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja 

(EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni direktiiv 

87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 

90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 

1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni 

direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning 

komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT 

L 304, 22.11.2011, lk 18–63). 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 

1169/2011, milles käsitletakse toidualase 

teabe esitamist tarbijatele ning millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja 

(EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni direktiiv 

87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 

90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 

1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni 

direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning 

komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT 

L 304, 22.11.2011, lk 18–63). 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Kui kooskõlas direktiiviga 2002/46/EÜ, 

määrusega (EÜ) nr 1925/2006 või 

määrusega (EL) nr 609/2013 kasutatud 

aine tootmisprotsess on oluliselt muutunud 

või kui on muutunud sellise aine osakeste 

suurus, nt nanotehnoloogia kasutamise 

(9) Kui kooskõlas direktiiviga 2002/46/EÜ, 

määrusega (EÜ) nr 1925/2006 või 

määrusega (EL) nr 609/2013 kasutatud 

aine tootmisprotsess on oluliselt muutunud 

või kui on muutunud sellise aine osakeste 

suurus, nt nanotehnoloogia kasutamise 
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tulemusena, võib sellel olla mõju toidule ja 

seega ka toiduohutusele. Seepärast peaks 

sellist ainet käesoleva määruse kohaselt 

käsitama uuendtoiduna ja seda tuleks 

kõigepealt uuesti hinnata kooskõlas 

käesoleva määrusega ja seejärel kooskõlas 

asjakohaste õigusaktidega. 

tulemusena, võib sellel olla mõju toidule ja 

seega ka toiduohutusele. Seepärast peaks 

sellist ainet käesoleva määruse kohaselt 

käsitama uuendtoiduna ja seda tuleks 

kõigepealt uuesti hinnata kooskõlas 

käesoleva määrusega pärast täielikku 

riskihindamist ja seejärel kooskõlas 

asjakohaste õigusaktidega. 

 

Selgitus 

Artikli 2 lõike 2 punkti a alapunkti i kohta esildatud muudatuste tagajärg. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Lihtsustada tuleks kolmandast riigist 

pärit traditsioonilise toidu turule laskmist 

liidus, kui on tõendatud toidu ohutu 

kasutamise kogemus kolmandas riigis. 

Kõnealune toit peab olema olnud vähemalt 

25 aastat kasutusel suure osa kolmanda 

riigi elanikkonna tavapärases toiduvalikus. 

Ohutu kasutamise kogemused ei tohiks 

hõlmata muuks otstarbeks kui toiduks 

kasutamist ning kasutamist, mis ei ole 

seotud tavapärase toiduvalikuga. 

(11) Lihtsustada tuleks kolmandast riigist 

pärit traditsioonilise toidu turule laskmist 

liidus, kui on tõendatud toidu ohutu 

kasutamise kogemus kolmandas riigis. 

Kõnealune toit peab olema olnud vähemalt 

25 aastat kasutusel olulise osa kolmanda 

riigi elanikkonna tavapärases igapäevases 

toiduvalikus. Selle ohutuse hindamisel ja 

juhtimisel tuleks võtta arvesse toidu ohutu 

kasutamise kogemust kolmandas riigis, 

välja arvatud muuks otstarbeks kui toiduks 

kasutamine, kasutamine, mis ei ole seotud 

tavapärase toiduvalikuga, ning 

meditsiinilisel näidustusel kasutamine. 

Arvesse tuleks võtta ka asjaolu, et 

kolmandast riigist pärit toidu struktuur ja 

omadused võivad vastavalt 

ilmastikutingimustele varieeruda. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Asjaolu kindlaksmääramine, kas 

tegemist on toidu olulise tarbimisega 

kolmanda riigi elanikkonna poolt või 

mitte, peaks põhinema toidukäitlejate 

esitatud teabel, mida võib vajaduse korral 

toetada muu kolmandas riigis 

kättesaadava teabega. Kui teave toidu 

inimtoiduna kasutamise kohta ei ole 

piisav, tuleks sellise teabe kogumiseks 

kehtestada lihtne ja läbipaistev menetlus, 

millesse oleks kaasatud komisjon, 

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja 

toidukäitlejad. Komisjonile tuleks anda 

rakendamisvolitused, et määrata 

niisuguses konsulteerimisprotsessis 

kindlaks menetluslikud etapid. 

Selgitus 

Eesmärk on täpsustada, kuidas määratakse kindlaks nn oluline tarbimine. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Komisjonile tuleks anda 

rakendusvolitused, et otsustada, kas teatav 

toit kuulub uuendtoidu määratluse alla ja 

on seega hõlmatud käesolevas määruses 

uuendtoidu suhtes sätestatud 

eeskirjadega. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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. 

Toidukäitlejad peaksid konsulteerima 

liikmesriigiga, kui nad ei ole kindlad, kas 

toit, mida nad kavatsevad liidus turule 

lasta, kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. 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 

toidukäitlejaid. Komisjonile tuleks anda 

rakendusvolitused, et määrata kindlaks 

kõnealuse konsulteerimise kord. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Selgitus 

Keeleline muudatusettepanek, mis ei puuduta eestikeelset versiooni, vaid käsitleb 

prantsuskeelset versiooni. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Uuendtoitu tuleks lubada ja kasutada 

vaid juhul, kui see vastab käesolevas 

määruses sätestatud kriteeriumidele. 

Uuendtoit peaks olema ohutu ja selle 

kasutamine ei tohiks tarbijat eksitada. 

Seega, kui uuendtoit on ette nähtud muu 

toidu asendamiseks, ei tohiks see erineda 

asendatavast toidust määral, mis oleks 

tarbijale toitaineliselt vähemväärtuslik. 

(17) Uuendtoitu tuleks lubada ja kasutada 

vaid juhul, kui see vastab käesolevas 

määruses sätestatud kriteeriumidele. 

Uuendtoit peaks olema ohutu ja selle 

ohutuse hindamise aluseks peaks olema 

ettevaatuspõhimõte, nagu see on 

sätestatud määruse (EÜ) nr 178/2002 

artiklis 7. Lisaks ei tohiks selle 

kasutamine tarbijat eksitada. Seetõttu 

tuleks tarbijaid teavitada sellest, mida 

uuendtoit sisaldab, ning uuendtoidu 

koostisosadest ja tehnoloogiatest, mida 
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kasutatakse selle tootmisel. Seetõttu on 

ülimalt olulised toodete märgistusnõuded, 

eelkõige juhul, kui uuendtoit on loodud 

uusi kasvatus- või põllumajanduslikke 

meetodeid, uusi materjale või uusi 

tootmisprotsesse kasutades. Samuti, kui 

uuendtoit on ette nähtud muu toidu 

asendamiseks, ei tohiks see erineda 

asendatavast toidust määral, mis oleks 

tarbijale toitaineliselt vähemväärtuslik või 

halvema kvaliteediga. 

 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku esimese osa võttis põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

vastu oma esimese lugemise arvamuses 2008. aasta ettepaneku kohta (2008/0002(COD)) ning 

näib olevat asjakohane korrata siinkohal, et tuleks kohaldada ettevaatuspõhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Uuendtoitu tuleks turule lasta või 

kasutada inimtoiduna ainult juhul, kui see 

on lisatud liidu loetelusse uuendtoitudest, 

mida on lubatud liidus turule lasta 

(edaspidi „liidu loetelu”). Seepärast on 

asjakohane koostada rakendusaktiga liidu 

uuendtoitude loetelu, kandes sellesse 

uuendtoidud, mida on määruse (EÜ) 

nr 258/97 artiklite 4, 5 või 7 kohaselt 

lubatud kasutada või millest on teavitatud, 

koos kõigi olemasolevate loa andmise 

tingimustega. Kuna kõnealuste 

uuendtoitude ohutust on juba hinnatud 

ning neid on liidus seaduslikult toodetud 

ja turustatud ning nende kasutamine ei 

ole varem tekitanud tervisega seotud 

probleeme, tuleks liidu loetelu esialgseks 

koostamiseks kasutada 

nõuandemenetlust. 

(18) Uuendtoitu tuleks turule lasta või 

kasutada inimtoiduna ainult juhul, kui see 

on lisatud liidu loetelusse uuendtoitudest, 

mida on lubatud liidus turule lasta 

(edaspidi „liidu loetelu”). Seepärast on 

asjakohane koostada liidu uuendtoitude 

loetelu, kandes sellesse uuendtoidud, mida 

on määruse (EÜ) nr 258/97 artiklite 4, 5 

või 7 kohaselt lubatud kasutada või millest 

on teavitatud, koos kõigi olemasolevate loa 

andmise tingimustega. 
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Selgitus 

Lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu 

tuleks lisada käesolevale määrusele ning loetelu tuleks ajakohastada delegeeritud 

õigusaktidega. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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, on asjakohane kehtestada 

kiirem ja lihtsam liidu loetelu 

ajakohastamise menetlus, mida saab 

kasutada juhul, kui toiduohutuse kohta 

põhjendatud vastuväiteid ei esitata. See 

loetelu peaks olema kergesti kättesaadav 

ja täiesti läbipaistev. Komisjonile tuleks 

delegeerida õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 vastu õigusakte liidu loetelu 

ajakohastamise kohta.  

Selgitus 

Kuna need meetmed on üldkohaldatavad ning kavandatud selleks, et täiendada või muuta 

käesoleva määruse teatavaid mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile anda õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte loetelu 

ajakohastamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Samuti tuleks kehtestada uuendtoidust 

tulenevate võimalike riskide hindamise 

kriteeriumid. Uuendtoidu ühtlustatud 

teadusliku hindamise tagamiseks peaks 

sellise hindamise läbi viima Euroopa 

Toiduohutusamet (edaspidi „EFSA”). 

(20) Samuti tuleks selgelt määratleda ja 

kehtestada uuendtoidust tulenevate 

võimalike riskide hindamise kriteeriumid. 

Uuendtoidu ühtlustatud teadusliku 

hindamise tagamiseks peaks sellise 

hindamise läbi viima EFSA. EFSA, kelle 

hindamised peaksid olema teostatud 

läbipaistval viisil, peaks looma võrgustiku 

liikmesriikide ning uuendtoitude ja -

protsesside nõuandekomiteega (Advisory 

Committee on Novel Foods and Processes 

(ACNFP)). Mis tahes uudset omadust, mis 

võib mõjutada tervist, tuleks hinnata 

individuaalselt. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Kloonitud loomadest saadud toit on 

reguleeritud määrusega (EÜ) nr 258/1997 

ja seda kavatsetakse käsitleda tulevases 

direktiivis kloonloomadest saadud toidu 

turulelaskmise kohta. Sellega seoses 

tuleks kloonitud loomadest saadud toit 

jätta käesoleva määruse reguleerimisalast 

välja. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Käesoleva määruse ühetaolise 

kohaldamise tagamiseks tuleks 

komisjonile anda rakendusvolitused, et 

välja jäetud 
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ajakohastada liidu loetelu seoses sellisest 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu lisamisega, kus toiduohutuse kohta 

ei ole esitatud põhjendatud vastuväiteid. 

Selgitus 

Lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu 

tuleks lisada käesolevale määrusele ning loetelu tuleks ajakohastada delegeeritud 

õigusaktidega. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Uuendtoidu mõiste määratlemisega, 

uuendtoidu staatuse üle konsulteerimise 

menetlusega, liidu loetelu muul viisil 

ajakohastamisega, liidu loetelusse toidu 

lisamiseks esitatavate taotluste või teadete 

koostamise ja esitamisega, konfidentsiaalse 

käsitlemisega ja üleminekusätetega seotud 

rakendusvolitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 182/201122. 

(28) Uuendtoidu staatuse kindlakstegemise 

üle konsulteerimise menetlusega, liidu 

loetelusse toidu lisamiseks esitatavate 

taotluste või teadete koostamise ja 

esitamisega, taotluste või teadete 

nõuetekohasuse kontrolli korraga ning 
konfidentsiaalse käsitlemise sätetega 

seotud rakendusvolitusi tuleks kasutada 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, 

millega kehtestatakse eeskirjad ja 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes, 

ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

Selgitus 

Muudatusettepanek on kooskõlas muudatustega, mis on tehtud artiklites, milles käsitletakse 

rakendamis- või delegeeritud volituste kasutamist. 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Selleks et täiendada või muuta 

käesoleva määruse teatavaid 

mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 

delegeerida õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 vastu õigusakte „uuendtoidu” 

määratlemise, uuendtoidule ja 

kolmandast riigist pärit traditsioonilisele 

toidule loa andmise, liidu loetelu 

ajakohastamise ja üleminekumeetmete 

võtmise kohta. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil. 

Delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 

komisjon tagama asjaomaste dokumentide 

sama- ja õigeaegse ning asjakohase 

edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 
 

Selgitus 

Muudatusettepanek on kooskõlas muudatustega, mis on tehtud artiklites, milles käsitletakse 

rakendamis- või delegeeritud volituste kasutamist. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

 

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 kindlustada inimeste tervise, 

tarbijate huvide ja keskkonna 

kõrgetasemeline kaitse ning tagada samal 
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ajal siseturu tõhus toimimine, läbipaistvus, 

innovatsiooni ergutamine 

põllumajanduslikus toidutööstuses ning 

vajaduse korral loomatervise kaitse. 
 

 

 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) nõukogu direktiivi XX/XXX/EL 

[kloonloomadest saadud toidu 

turulelaskmise kohta] reguleerimisalasse 

kuuluv toit. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kloonitud loomadest saadud toitu ei 

lisata liidu uuendtoitude loetellu. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa 

 

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 ei ole liidus inimtoiduna olulisel 

määral kasutatud ega turule lastud 

olenemata eri liikmesriikide Euroopa 

Liiduga ühinemise kuupäevadest ning mis 

kuulub vähemalt ühte järgmisse 
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 kategooriasse: 

 

Selgitus 

Õiguskindluse suurendamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -i a) toit ja toidu koostisosad, mis on uue 

molekulaarstruktuuriga või mille algset 

molekulaarstruktuuri on tahtlikult 

muudetud; 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt -i b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  -i b) toit ja toidu koostisosad, mis 

koosnevad või on isoleeritud 

mikroorganismidest, seentest või 

vetikatest ning muudest bioloogilise või 

mineraalse päritoluga materjalidest; 

Selgitus 

Eesmärk on võimaldada määruse kohandamist, et võtta arvesse uusi tehnoloogiaid ja 

uuendtoitu, mis tuuakse liidu turule. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt -i c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -i c) toit, mis sisaldab taimi või taimede 

osi, koosneb nendest või on nendest 

valmistatud, välja arvatud juhud, kui on 

tegemist traditsioonilistel paljundus- või 

kasvatusviisidel saadud taimedega ja kui 

liidu turul on niisuguse toidu ohutu 

kasutamise kogemus, kusjuures need 

viisid ei põhjusta toidu koostises ega 

struktuuris olulisi muutusi, mis 

mõjutavad selle toiteväärtust, 

omastatavust või ebasoovitavate ainete 

sisaldust; 

 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i 

 

 

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 valmib tootmisprotsessis, mida 

ei ole 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 ning mis 

määratakse kindlaks riskihindamise 

alusel; 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a) toit, mis sisaldab putukaid või 

putukate osi, koosneb nendest või on 
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 ET 

nendest valmistatud; 

 

 

 

Muudatusettepanek  29 

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 liidus toidu tootmiseks kasutatud enne 

15. maid 1997, või 

Selgitus 

Muudatusettepanek on tehtud selguse huvides. 

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis” – kõnealuse toidu 

kasutamise ohutust on kinnitanud 

koostisandmed ja kasutamiskogemused 

ning pidev, vähemalt 25 aasta pikkune 

kasutamine suure osa kolmanda riigi 

elanikkonna tavapärases toiduvalikus enne 

artiklis 13 osutatud teate esitamist; 

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis” – kõnealuse toidu 

kasutamise ohutust on kinnitanud 

koostisandmed ja kasutamiskogemused 

ning pidev, vähemalt 25 aasta pikkune 

kasutamine olulise osa kolmanda riigi 

elanikkonna tavapärases toiduvalikus enne 

artiklis 13 osutatud teate esitamist; 

Selgitus 

Sõna „oluline” on siinkohal asjakohasem. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) „kloonitud loomad” – loomad, kes on 

saadud mittesugulise kunstliku 

paljundamise meetodi abil, mille eesmärk 

on luua konkreetse looma geneetiliselt 

identne või peaaegu identne koopia. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rakendusvolitused, mis on seotud artikli 2 

lõike 2 punktis a esitatud uuendtoidu 

määratlusega 

Delegeeritud volitused, mis on seotud 

artikli 2 lõike 2 punktis a esitatud 

uuendtoidu määratlusega 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse ühetaolise 

rakendamise tagamiseks võib komisjon 
võtta vastu rakendusakte, et otsustada kas 

teatav toiduaine kuulub artikli 2 lõike 2 

punktis a sätestatud uuendtoidu määratluse 

alla. 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 26 a vastu delegeeritud 

õigusakte, et otsustada kas teatav toiduaine 

kuulub artikli 2 lõike 2 punktis a sätestatud 

uuendtoidu määratluse alla. 

Selgitus 

Niisuguse üldkohaldatava otsuse puhul, nagu seda on uuendtoidu määratlus, millega 

määratakse kindlaks ka käesoleva määruse reguleerimisala, on asjakohasem kasutada 

delegeeritud volitusi. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Toidukäitlejad kontrollivad, kas toit, 

mida nad kavatsevad liidus turule lasta, 

kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Selgitus 

Keeleline muudatusettepanek, mis ei puuduta eestikeelset versiooni, vaid käsitleb 

prantsuskeelset versiooni. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toidukäitlejad konsulteerivad 

liikmesriigiga, kui nad ei ole kindlad, kas 

toit, mida nad kavatsevad liidus turule 

lasta, kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. Sellisel juhul 

esitavad toidukäitlejad liikmesriigile tema 

taotluse korral teabe, mida on vaja, et teha 

kindlaks eelkõige seda, mil määral 

kasutati asjaomast toitu kuni 1997. aasta 

15. maini inimtoiduna. 

2. Toidukäitlejad konsulteerivad 

liikmesriigiga, kui nad ei ole kindlad, kas 

toit, mida nad kavatsevad liidus turule 

lasta, kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. Sellisel juhul 

esitavad toidukäitlejad liikmesriigile kogu 

teabe, mida on vaja, et teha kindlaks, kas 

toit kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse või mitte. 

Selgitus 

Toidukäitlejad peavad tegema kättesaadavaks kogu asjaomase teabe, mis on seotud uue 
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tootega, mida nad kavatsevad turule lasta, et teha kindlaks, kas tegemist on uuendtoiduga. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Selleks et teha kindlaks, kas toit 

kuulub käesoleva määruse 

reguleerimisalasse, võivad liikmesriigid 

konsulteerida komisjoni ja teiste 

liikmesriikidega. 

Selgitus 

Kui liikmesriikidel on kahtlusi seoses toidu kuuluvusega käesoleva määruse 

reguleerimisalasse, on neil võimalus konsulteerida komisjoni ja/või teiste liikmesriikidega. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon koostab kooskõlas artiklitega 

6, 7 ja 8 liidu loetelu uuendtoitudest, mida 

on lubatud liidus turule lasta (edaspidi 

„liidu loetelu”) ja ajakohastab seda. 

1. Liidu loetelu uuendtoitudest, mida on 

lubatud liidus turule lasta kooskõlas 

artiklitega 6 ja 8 (edaspidi „liidu loetelu”), 

on esitatud lisas. 

Selgitus 

Lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu 

tuleks lisada käesolevale määrusele ning loetelu tuleks ajakohastada delegeeritud 

õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liidus võib turule lasta ainult sellist 2. Liidus võib turule lasta ainult sellist 
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uuendtoitu, mida on lubatud kasutada ja 

mis on lisatud liidu loetellu ning mida 

kasutatakse toidus või toidu peal 

kõnealuses loetelus esitatud tingimuste 

kohaselt. 

uuendtoitu, mida on lubatud kasutada ja 

mis on lisatud liidu loetellu ning mida 

kasutatakse kõnealuses loetelus esitatud 

tingimuste ja märgistusnõuete kohaselt. 

Selgitus 

Uuendtoidu suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 1169/2011 kohaseid märgistusnõudeid. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon teeb liidu loetelu üldsusele 

kättesaadavaks oma veebisaidil. 

 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) olemasolevate teaduslike tõendite 

kohaselt ei ole see inimeste tervisele 

ohtlik; 

a) olemasolevate teaduslike tõendite 

kohaselt ja pärast määruse (EÜ) nr 

178/2002 artiklis 7 sätestatud 

ettevaatuspõhimõtte kohaldamist ei ole 

see ohtlik inimeste tervisele ega 

keskkonnale, kui see on asjakohane; 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku esimese osa võttis põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

vastu oma esimese lugemise arvamuses 2008. aasta ettepaneku kohta (2008/0002(COD)) ning 

näib olevat asjakohane korrata siinkohal, et tuleks kohaldada ettevaatuspõhimõtet. 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) selle kasutamine ei eksita tarbijaid; b) selle kasutamine ei eksita tarbijaid, 

vähemalt mitte olulisel määral; 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 7 välja jäetud 

Liidu loetelu esialgne koostamine   

Komisjon koostab rakendusaktiga 

hiljemalt …23 liidu loetelu, kandes sellesse 

uuendtoidud, mille jaoks on määruse 

(EÜ) nr 258/97 artiklite 4, 5 ja 7 kohaselt 

luba antud või millest on teavitatud, koos 

kõigi olemasolevate loa andmise 

tingimustega. 

 

Nimetatud rakendusakt võetakse vastu 

kooskõlas artikli 27 lõikes 2 osutatud 

nõuandemenetlusega. 

 

__________________  

23 Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

 

Selgitus 

Lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu 

tuleks lisada käesolevale määrusele ning loetelu tuleks ajakohastada delegeeritud 

õigusaktidega. 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) aine liidu loetelus olemisega seotud 

tingimuste, kirjelduse, või piirangute 

lisamine, väljajätmine või muutmine. 

c) uuendtoidu liidu loetelus olemisega 

seotud kirjelduse, kasutustingimuste, 

täiendavate märgistuse erinõuete või 

turustamisjärgse järelevalve nõuete 
lisamine, väljajätmine või muutmine. 

Selgitus 

Liidu uuendtoitude loetelus tuleks selgelt osutada, millised tingimused kehtestati loa 

andmisel. 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Uuendtoit tuleb kanda lõikega 2 ette 

nähtud liidu loetellu koos järgmise teabega: 

3. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) toidu kirjeldus; a) uuendtoidu ja tehnoloogilise protsessi 

kirjeldus; 

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a b) taotleja nimi ja aadress; 

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) uuendtoidu kasutustingimused, et hoida 

ära eelkõige võimalikku kahjulikku toimet 

teatavale elanikkonnarühmale, 

maksimumannuse ületamist ja 

ületarbimisest tulenevaid riske; 

b) kui see on asjakohane, uuendtoidu 

kasutustingimused, et hoida ära eelkõige 

võimalikku kahjulikku toimet teatavale 

elanikkonnarühmale, maksimumannuse 

ületamist ja ületarbimisest tulenevaid riske; 

 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c 

 

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) kui see on asjakohane, 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; 

juhul kui uuendtoit koosneb 

tehisnanomaterjalidest või sisaldab 

tehisnanomaterjalidest koostisosi, tuleb 

see koostisosade loetelus selgelt ära 

märkida ning selliste koostisosade 

nimetuste järele tuleb lisada sulgudes 

sõna „nano”; 
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Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) artikli 23 kohane turustusjärgse 

järelevalve nõue. 

d) kui see on asjakohane, artikli 23 

kohane turustamisjärgse järelevalve nõue. 

 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja artiklis 8 osutatud liidu loetelu 

ajakohastamise menetlust alustatakse kas 

komisjoni algatusel või komisjonile 

taotleja poolt esitatud taotluse alusel. 

Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja artiklis 8 osutatud liidu loetelu 

ajakohastamise menetlust alustatakse kas 

komisjoni algatusel või komisjonile 

taotleja poolt esitatud taotluse alusel. 

Komisjon edastab taotluse liikmesriikidele 

ja teeb selle üldsusele kättesaadavaks oma 

veebisaidil. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -a) taotleja nimi ja aadress; 

Selgitus 

Eesmärk on suurem läbipaistvus. 

 

 



 

PE537.480v03-00 114/129 RR\1042297ET.doc 

ET 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) tootmisprotsess; 

Selgitus 

Tootmisprotsessil võib olla oluline roll, otsustamaks, kas asjaomase toidu puhul on tegu 

uuendtoiduga. Vt põhjendust 7. 

 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) teaduslikud tõendid, selle kohta, et 

uuendtoit ei kujuta endast ohtu inimeste 

tervisele; 

c) sõltumatud ja vastastikuse 

eksperdihinnangu saanud teaduslikud 

tõendid, selle kohta, et uuendtoit ei kujuta 

endast ohtu inimeste ja loomade tervisele 

või keskkonnale; 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võib taotleda EFSA 

arvamust, kui ajakohastamisel võib olla 

mõju inimeste tervisele. 

2. Komisjon edastab kehtiva taotluse 

EFSA-le ja palub tal arvamuse esitada. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja artiklis 8 osutatud liidu loetelu 

ajakohastamise menetlus lõppeb artikli 11 

kohaselt rakendusakti vastuvõtmisega. 

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 26 a vastu delegeeritud õigusakte 

uuendtoidu liidus turule laskmise lubamise 

ja lisas esitatud liidu loetelu 

ajakohastamise kohta. 

Selgitus 

Lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu 

tuleks lisada käesolevale määrusele ning loetelu tuleks ajakohastada delegeeritud 

õigusaktidega. 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vajaduse korral võtab ta arvesse 

liikmesriikide seisukohti, EFSA arvamust 

ja liidu õigusaktidest tulenevaid asjaolusid, 

mis on seotud asjaomase kohandamisega. 

Ta võtab arvesse liikmesriikide seisukohti, 

EFSA arvamust ja liidu õigusaktidest 

tulenevaid asjaolusid, mis on seotud 

asjaomase kohandamisega. 

 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui komisjon taotleb EFSA arvamust, 

edastab ta EFSAle kehtiva taotluse. EFSA 

võtab arvamuse vastu üheksa kuu jooksul 

alates kehtiva taotluse kättesaamise 

kuupäevast. 

EFSA võtab arvamuse vastu üheksa kuu 

jooksul alates kehtiva taotluse kättesaamise 

kuupäevast. 
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Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSA võtab uuendtoidu ohutuse 

hindamisel arvesse järgmist: 

Kui see on asjakohane, võtab EFSA 

uuendtoidu ohutuse hindamisel kooskõlas 

ettevaatuspõhimõttega arvesse järgmist: 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kas uuendtoidu koostis ja 

kasutustingimused on liidus inimeste 

tervisele ohutud; 

b) kas uuendtoidu koostis ja 

kasutustingimused on liidus ohutud 

inimeste tervisele ja keskkonnale, kui see 

on asjakohane; 

 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) kas uuendtoidul, mis on mõeldud 

muu toidu asendamiseks, ei ole 

teistsuguseid omadusi, millega kaasneb 

tarbija jaoks toitaineline 

vähemväärtuslikkus. 

Selgitus 

Uuendtoidu ohutuse hindamisel peab EFSA tagama, et uuendtoidul, millega asendatakse muu 

sarnane toit, ei ole sellega asendatava toiduga võrreldes teistsuguseid omadusi, millega võib 

kaasneda tarbija jaoks toitaineline vähemväärtuslikkus. 
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Muudatusettepanek  62 

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: 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 26 a vastu delegeeritud õigusakt, 

et ajakohastada artiklis 5 osutatud liidu 

loetelu, tehes seda üheksa kuu jooksul 

alates artiklis 10 osutatud EFSA arvamuse 

avaldamisest, võttes arvesse: 

Selgitus 

Lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu 

tuleks lisada käesolevale määrusele ning loetelu tuleks ajakohastada delegeeritud 

õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) EFSA arvamust; välja jäetud 

Selgitus 

Punktis c esitatud viide EFSA-le tuleks eemaldada, sest lõike sissejuhatavas osas on juba 

EFSA-le viidatud. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 

artikli 27 lõikes 3 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui komisjon ei ole EFSAlt kooskõlas 

artikli 9 lõikega 2 arvamust taotlenud, 

algab lõikega 1 ette nähtud 

üheksakuuline periood alates kuupäevast, 

mil komisjon sai kehtiva taotluse 

kooskõlas artikli 9 lõikega 1. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 2 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -a) taotleja nimi ja aadress; 

Selgitus 

Eesmärk on suurem läbipaistvus. 

 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu puhul kehtiv kord 

Kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu puhul kehtiv teatamiskord 

Selgitus 

Tuleks täpsustada, et järgnevates lõigetes osutatakse kolmandatest riikidest pärit 

traditsioonilise toidu puhul kehtivale teatamiskorrale. 
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Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon edastab lõikes 13 osutatud 

kehtiva teate viivitamatult liikmesriikidele 

ja EFSAle. 

1. Komisjon edastab lõikes 13 osutatud 

kehtiva teate viivitamatult liikmesriikidele 

ja EFSA-le ning teeb selle üldsusele 

kättesaadavaks oma veebisaidil. 

 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kas toidu ohutu kasutamise kogemuse 

kolmandas riigis on tõendatud 

usaldusväärsete andmetega, mille taotleja 

on esitanud kooskõlas artiklitega 13 ja 15; 

a) kas toidu ohutu kasutamise kogemus 

kolmandas riigis, mida on hinnatud 

teaduslike suuniste ja kriteeriumide 

alusel, mis tuleb täpsustada, on tõendatud 

usaldusväärsete andmetega, mille taotleja 

on esitanud kooskõlas artiklitega 13 ja 15; 

 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kas uuendtoidu koostis ja 

kasutustingimused on liidus inimeste 

tervisele ohutud. 

b) kas uuendtoidu koostis ja 

kasutustingimused on liidus ohutud 

inimeste tervisele ja keskkonnale, kui see 

on asjakohane; 

 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) kas uuendtoidul, mis on mõeldud 

muu toidu asendamiseks, ei ole 

teistsuguseid omadusi, millega kaasneb 

tarbija jaoks toitaineline 

vähemväärtuslikkus. 
 

Selgitus 

Eesmärk on suurem ohutus. 

 

 

Muudatusettepanek  72 

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: 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 26 a kolme kuu jooksul alates 

EFSA arvamuse avaldamisest vastu 

delegeeritud õigusakte kolmandast riigist 

pärit traditsioonilise toidu liidus turule 

laskmise lubamiseks ja liidu loetelu 

ajakohastamiseks, võttes arvesse: 

 

Selgitus 

Lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu 

tuleks lisada käesolevale määrusele ning loetelu tuleks ajakohastada delegeeritud 

õigusaktidega. 

 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 

artikli 27 lõikes 3 osutatud 

välja jäetud 
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kontrollimenetluse kohaselt. 

 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu loetelust kolmandast riigist pärit 

traditsioonilise toidu väljajätmise ja 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu liidu loetelus olemisega seotud 

tingimuste, kirjelduse või piirangute 

lisamise, väljajätmise või muutmise suhtes 

kohaldatakse artikleid 9–12. 

Artikleid 9–12 kohaldatakse liidu loetelust 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu väljajätmise ja kolmandast riigist 

pärit traditsioonilise toidu liidu loetelus 

olemisega seotud kirjelduse, 

kasutustingimuste, täiendavate märgistuse 

erinõuete või turustamisjärgse järelevalve 

nõuete lisamise, väljajätmise või muutmise 

suhtes. 

Selgitus 

Vt artikli 8 lõiget 2. Muudatusettepanek on tehtud selguse huvides. 

 

 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui lõikes 1 osutatud lisateavet ei ole 

kõnealuses lõikes viidatud pikendatud 
tähtaja jooksul laekunud, võtab komisjon 

tegutsemise aluseks olemasoleva teabe. 

2. Kui lõikes 1 osutatud lisateavet ei ole 

edastatud kehtestatud uue tähtaja jooksul, 

jätab komisjon loa väljastamata. 

 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon, liikmesriigid ja EFSA 

võtavad vajalikke meetmeid, et tagada 

kooskõlas lõikega 4 nõuetekohane 

konfidentsiaalsus käesoleva määruse 

kohaselt saadud teabe korral, v.a teabe 

korral, mis tuleb avalikustada inimeste 

tervise kaitsmise huvides. 

5. Komisjon, liikmesriigid ja EFSA 

võtavad vajalikke meetmeid, et tagada 

kooskõlas lõikega 4 nõuetekohane 

konfidentsiaalsus käesoleva määruse 

kohaselt saadud teabe korral, v.a teabe 

korral, mis tuleb avalikustada inimeste 

tervise, keskkonna ja loomatervise 

kaitsmise huvides. 

 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toidukäitlejad teavitavad komisjoni 

viivitamata: 

välja jäetud 

a) uutest teaduslikest või tehnilistest 

andmetest, mis võivad mõjutada 

uuendtoidu ohutu kasutamise hindamist; 

 

b) mis tahes keeldudest või piirangutest, 

mille on kehtestanud kolmas riik, kus 

uuendtoit on turule lastud. 

 

Selgitus 

Käesolev lõige oli ekslikult lisatud turustamisjärgse järelevalve nõude kehtestamist 

käsitlevasse artiklisse, ent tegu on iseseisva üldise nõudega, millel puudub seos 

turustamisjärgset järelevalvet käsitleva otsusega. Teksti selguse huvides peaks kõnealune 

lõige olema käesoleva määruse eraldi artikkel. 

 

 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 a 

 Uut teavet käsitlevad nõuded 
 

 Toidukäitlejad teavitavad komisjoni 

viivitamata: 

 a) uutest teaduslikest või tehnilistest 

andmetest, mis võivad mõjutada 

uuendtoidu ohutu kasutamise hindamist; 

 b) mis tahes keeldudest või piirangutest, 

mille on kehtestanud kolmas riik, kus 

uuendtoit on turule lastud. 

Selgitus 

Käesolev lõige oli ekslikult lisatud turustamisjärgse järelevalve nõude kehtestamist 

käsitlevasse artiklisse, ent tegu on iseseisva üldise nõudega, millel puudub seos 

turustamisjärgset järelevalvet käsitleva otsusega. Teksti selguse huvides peaks kõnealune 

lõige olema käesoleva määruse eraldi artikkel. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VI peatükk – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Karistused ja komiteemenetlus Karistused ja üldsätted 

 

 

Muudatusettepanek  80 

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. 
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 2. Artiklis 3, artikli 9 lõikes 3, artikli 11 

lõikes 1, artikli 17 lõikes 1 ja artikli 29 

lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile seitsmeks aastaks alates …*. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne seitsmeaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artiklis 3, artikli 9 lõikes 3, artikli 11 

lõikes 1, artikli 17 lõikes 1 ja artikli 29 

lõikes 3 osutatud volituste 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 3, artikli 9 lõike 3, artikli 11 

lõike 1, artikli 17 lõike 1 ja artikli 29 lõike 

3 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule esitanud selle suhtes 

vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

 __________________ 
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 *Väljaannete talitus: palun sisestada 

käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevale lõikele viitamise korral 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 4. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui komitee arvamus tuleb saada 

kirjaliku menetlusega, lõpetatakse 

nimetatud menetlus ilma tulemust 

saavutamata, kui arvamuse esitamiseks 

ettenähtud tähtaja jooksul komitee 

eesistuja nii otsustab või kui lihtenamus 

komitee liikmetest seda taotleb. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui komitee arvamus tuleb saada kirjaliku 

menetlusega, lõpetatakse nimetatud 

menetlus ilma tulemust saavutamata, kui 

arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja 

jooksul komitee eesistuja nii otsustab või 

kui lihtenamus komitee liikmetest seda 

Kui komitee arvamus tuleb saada kirjaliku 

menetlusega, lõpetatakse nimetatud 

menetlus ilma tulemust saavutamata, kui 

kuue kuu jooksul komitee eesistuja nii 

otsustab või kui komitee liikmete 
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taotleb. lihtenamus seda taotleb. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on tehtud selguse huvides. 

 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 27 b 

 Läbivaatamine 

 Hiljemalt ...* ja omandatud kogemustest 

lähtudes esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva määruse rakendamise kohta ja 

lisab sellele vajaduse korral asjakohased 

seadusandlikud ettepanekud. 

 __________________ 

 *Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev: 5 aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist. 

Selgitus 

Viis aastat pärast uue määruse jõustumist peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande selle rakendamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 

vastu üleminekueeskirjad lõigete 1 ja 2 

kohaldamiseks. Need rakendusaktid 

võetakse vastu artikli 27 lõikes 3 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 26 a vastu delegeeritud 

õigusakte, et võtta üleminekumeetmeid 

lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks. 
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Selgitus 

Üleminekumeetmete võtmiseks tuleks rakendusaktide asemel kasutada delegeeritud õigusakte. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lisa  

 Lubatud uuendtoitude ja kolmandatest 

riikidest pärit traditsiooniliste toitude liidu 

loetelu 

Selgitus 

Lubatud uuendtoitude ja kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu esialgne liidu loetelu 

tuleks lisada käesolevale määrusele ning loetelu tuleks ajakohastada delegeeritud 

õigusaktidega. 
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