
 

 

 PE568.447/ 1 

 ET 

 

 

 

 

1.10.2015 A8-0042/ 001-006 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 001-006  
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 

 

Raport 

Giovanni La Via A8-0042/2015 

Inimtoiduks ettenähtud kaseiinid ja kaseinaadid 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2000/13/EÜ6 ei kohaldata 

ettevõtjatevaheliste suhete kohta. Kuna 

käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteid ei 

müüda lõpptarbijale, vaid üksnes ettevõtjalt 

ettevõtjale toiduainete valmistamiseks, on 

asjakohane säilitada direktiivis 

83/417/EMÜ juba esitatud erieeskirjad, 

kohandada neid kehtiva õigusraamistiku 

suhtes ning neid lihtsustada. Kõnealuste 

eeskirjadega on ette nähtud teave, mis tuleb 

esitada kõnealuste toodete puhul, et 

võimaldada ühelt poolt toidukäitlejatel 

kasutada teavet, mis on vajalik lõpptoodete 

märgistamiseks, näiteks juhul, kui on 

tegemist allergeenidega, ning teiselt poolt 

hoida ära, et kõnealuseid tooteid ei aetaks 

segi samalaadsete toodetega, mis ei ole ette 

nähtud inimtoiduks. 

(6) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EL) nr 1169/201166 

tuleks ettevõtete vahelistes suhetes anda 

piisavalt teavet, et tagada lõpptarbijale 

antava toidualase teabe olemasolu ja 

korrektsus. Kuna käesoleva direktiiviga 

hõlmatud tooteid ei müüda lõpptarbijale, 

vaid üksnes ettevõtjalt ettevõtjale 

toiduainete valmistamiseks, on asjakohane 

säilitada direktiivis 83/417/EMÜ juba 

esitatud erieeskirjad, kohandada neid 

kehtiva õigusraamistiku suhtes ning neid 

lihtsustada. Kõnealuste eeskirjadega on ette 

nähtud teave, mis tuleb esitada kõnealuste 

toodete puhul, et võimaldada ühelt poolt 

toidukäitlejatel kasutada teavet, mis on 

vajalik lõpptoodete märgistamiseks, 

näiteks juhul, kui on tegemist 

allergeenidega, ning teiselt poolt hoida ära, 

et kõnealuseid tooteid ei aetaks segi 

samalaadsete toodetega, mis ei ole ette 
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nähtud ega ole sobivad inimtoiduks. 

____________________ ____________________ 

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2000/13/EÜ, 20. märts 2000, 

toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami 

käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 

ühtlustamise kohta (EÜT L 109, 6.5.2000, 

lk 29). 

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

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

2011, milles käsitletakse toidualase teabe 

esitamist tarbijatele (ELT L 304, 

22.11.2011, lk 18). 

Selgitus 

Direktiiv 2000/13/EÜ on 13. detsembrist 2014 tunnistatud kehtetuks määrusega (EL) nr 

1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, ning seda tuleks 

põhjenduses õigesti kajastada. Kuigi ettepanekuga hõlmatud tooted (kaseiinid ja kaseinaadid) 

ei ole mõeldud müügiks lõpptarbijale, vaid üksnes ettevõtjalt ettevõtjale toiduainete 

valmistamiseks, on toidukäitlejatele oluline omada teavet, mis on vajalik lõpptoodete 

märgistamiseks, eriti juhul, kui on tegemist allergeenidega. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EÜ) nr 1333/20087 on sätestatud 

abiainete määratlus; direktiivis 

83/417/EMÜ viidatakse neile kui 

tehnoloogilistele abiainetele. Käesolevas 

direktiivis kasutatakse termini 

„tehnoloogilised abiained” asemel terminit 

„abiained”. 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EÜ) nr 1333/20087 on sätestatud 

abiainete määratlus; direktiivis 

83/417/EMÜ viidatakse neile kui 

tehnoloogilistele abiainetele. Käesolevas 

direktiivis tuleks kasutada terminite 

„toidu lisaained” ja „tehnoloogilised 

abiained” asemel terminit „abiained” 

kooskõlas codex alimentarius'es esitatud 

standardiga söödavate kaseiinitoodete 

kohta. 

__________________ __________________ 

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

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

toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 

31.12.2008, lk 16). 

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

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

toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 

31.12.2008, lk 16). 

Selgitus 

Rahvusvahelises standardis (codex alimentarius) liigitatakse „tehnoloogilised abiained” kas 

abiaineteks (happed) või lisaaineteks (alused). Codex alimentarius'e järgimine on vajalik 

rahvusvahelise tasandi järjepidevuse tagamiseks. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) „kaseiinid” – tähtsaimad valkained 

piima koostises, vees lahustumatud pestud 

ja kuivatatud tooted, mis on saadud lõssist 

sadestamise teel: 

(a) „kaseiinid” – tähtsaimad valkained 

piima koostises, vees lahustumatud pestud 

ja kuivatatud tooted, mis on saadud lõssist 

ja/või muudest piimast saadud toodetest 
sadestamise teel: 

Selgitus 

Tehniline ajakohastamine, millega viiakse õigusakti kooskõlla codex'i söödavaid 

kaseiintooteid käsitleva standardiga N290, kasutades samasuguseid määratlusi 

(rahvusvahelised toidustandardid, nagu neid on määratlenud FAO ja WHO). 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates (…). 

(Väljaannete Talitus märgib käesoleva 

õigusakti jõustumise kuupäeva). 

2. Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates ...+. Komisjon 

koostab delegeeritud volituste kohta 

aruande hiljemalt üheksa kuud enne 

viieaastase ajavahemiku lõppu. 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. 

 ____________________ 

 + Väljaannete Talitus: palun sisestada 

käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev. 

Selgitus 

Õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada lisasid vastavalt rahvusvahelistele 

standarditele ja tehnika arengule, tuleks anda komisjonile mitte määramata ajaks, vaid pigem 
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 ET 

viieks aastaks.  Et kaasseadusandjad saaksid otsustada, kas pikendada volituste 

delegeerimist, esitab komisjon delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase ajavahemiku lõppu.  

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2015. 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt …+. 

Nad edastavad kõnealuste normide teksti 

viivitamata komisjonile. 

Nad edastavad kõnealuste normide teksti 

viivitamata komisjonile. 

 ____________________ 

 + Väljaannete Talitus: palun sisestada 

kuupäev, mis saabub kuus kuud pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist. 

Selgitus 

Tehakse ettepanek kehtestada käesoleva direktiivi rakendamiseks liikmesriikides pingeline, 

kuid realistlik tähtaeg. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – punkt a – alapunkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Piimavalgu minimaalne sisaldus 

kuivaines 88 massiprotsenti 

2. Piimavalgu minimaalne sisaldus 88 

massiprotsenti, arvutatuna aine 

kogumassist 

Selgitus 

Ollakse üksmeelel selle suhtes, et nii direktiiviga 83/417/EMÜ kui ka codex alimentarius'ega 

vähendatakse kaseinaatide piimavalgu sisaldust. Võttes piimavalgu sisalduse arvutamisel 

kuivaine massi asemel aluseks toote kogumassi, suurendame toote puhtust valgusisalduse 

mõttes. 

 

 


