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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 

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. 

                                                 
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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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 

 

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 
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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. 

 

 

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, 
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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 

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 
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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 

 

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 

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 
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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). 

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 

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  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 
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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) 

 

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. 
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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 

 

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.) 
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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 

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 
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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. 

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 

(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 
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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. 

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 

 

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) 
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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 

ajakohastada liidu loetelu seoses sellisest 

kolmandast riigist pärit traditsioonilise 

toidu lisamisega, kus toiduohutuse kohta 

ei ole esitatud põhjendatud vastuväiteid. 

välja jäetud 

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 

(28) Uuendtoidu staatuse kindlakstegemise 

üle konsulteerimise menetlusega, liidu 

loetelusse toidu lisamiseks esitatavate 

taotluste või teadete koostamise ja 
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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. 

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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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) 

 

 

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; 
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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 

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. 
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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) 

 

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 

Delegeeritud volitused, mis on seotud 

artikli 2 lõike 2 punktis a esitatud 
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määratlusega 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 

 

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.) 



 

PE537.498v03-00 22/42 AD\1039139ET.doc 

ET 

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 

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. 
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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 

uuendtoitu, mida on lubatud kasutada ja 

mis on lisatud liidu loetellu ning mida 

kasutatakse toidus või toidu peal 

kõnealuses loetelus esitatud tingimuste 

kohaselt. 

2. Liidus võib turule lasta ainult sellist 

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. 
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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. 

 

 

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 
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(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 

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 
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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) 

 

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; 
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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”; 

 

 

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 

Liidus uuendtoidu turule laskmise 

lubamise ja artiklis 8 osutatud liidu loetelu 

ajakohastamise menetlust alustatakse kas 
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komisjoni algatusel või komisjonile 

taotleja poolt esitatud taotluse alusel. 

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. 

 

 

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 

c) sõltumatud ja vastastikuse 

eksperdihinnangu saanud teaduslikud 
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tervisele; 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 

 

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 

Ta võtab arvesse liikmesriikide seisukohti, 

EFSA arvamust ja liidu õigusaktidest 
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ja liidu õigusaktidest tulenevaid asjaolusid, 

mis on seotud asjaomase kohandamisega. 

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. 

 

 

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; 
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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. 

 

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 
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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 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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; 
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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) 

 

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: 
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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  73 

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  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 
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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 

edastatud kehtestatud uue tähtaja jooksul, 

jätab komisjon loa väljastamata. 

 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 

 

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. 
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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) 

 

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 
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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. 

 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 
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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. 

 __________________ 

 *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 
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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 

taotleb. 

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 

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. 
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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. 

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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