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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga muudetakse määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu kohta, eesmärgiga 
lihtsustada ja tsentraliseerida menetlust uuendtoidu lubade andmiseks ja turuletoomiseks.

Komisjon soovib käesoleva määruse reguleerimisala täpsemalt määratleda, jättes välja 
toidukategooriad, mille suhtes vastavad õigusaktid juba kehtivad. Seetõttu arvatakse määruse 
reguleerimisalast välja geneetiliselt muundatud organismid, toidu lisaained, lõhna- ja 
maitseained, ekstrahendid, ensüümid, vitamiinid ja mineraalid.

Kõik uuendtoidu loataotlused tuleb esitada komisjonile ja seejärel suunata Euroopa 
Toiduohutusametile, kes kontrollib nende ohutust.

Uuendtoit ei tohi tekitada terviseriske, eksitada tarbijat ning toiduasendajana põhjustada 
toitainete vaegust.

Pärast Euroopa Toiduohutusametiga konsulteerimist otsustab komisjon  komiteemenetlust 
rakendades, kas uus toode kantakse uuendtoidu loetellu ja kas nõutakse täiendavat 
märgistamist.

Kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu korral kavatseb komisjon lihtsustada sellele 
loa andmist ning hinnata selle ohutust, tuginedes toidu ohutu kasutamise kogemustele 
kolmandas riigis.

Arvamuse koostaja nõustub vajadusega lihtsustada lubade andmise korda, sest just Euroopa 
Toiduohutusamet on õige organ hindamaks teaduslikult toiduohutuse taset.

Kuigi Euroopa Toiduohutusamet võib täie teadusliku kindlusega toiduohutuse tagada, 
kiidaksime heaks asjaolu, et Euroopa Parlament säilitaks vetoõiguse, tagamaks seda, et kõige 
tundlikemas ja vaieldavamates küsimustes jääks demokraatlikult valitud esindajatele 
seaduslik kontrolliõigus (kontrolliga regulatsioonimenetlus).

Arvamuse koostaja nõustub vajadusega arvata käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
geneetiliselt muundatud organismid (mis juba kuuluvad määruse (EÜ) nr 1829/2003 
reguleerimisalasse), kuid ta peab ühtlasi oluliseks arvata määruse reguleerimisalast välja ka 
kloonitud loomadest ja nende järeltulijatest toodetud toit, tagamaks seda, et selliseid eetiliselt 
tundlikke otsuseid ei tehtaks tulevikus komiteemenetluse kaudu. Raportöör kutsub komisjoni 
üles esitama vastava ettepaneku, mis näeb ette kaasotsustamismenetluse, nii et parlament 
oleks kaasatud selliseid vaieldavaid teemasid käsitlevate otsuste vastuvõtmisesse.

Lisaks nõuab arvamuse koostaja konsulteerimist teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa 
töörühmaga kõigil neil juhtudel, kui on tegemist eetilise probleemiga, mis puudutab uute 
tehnoloogiate kasutamist ja uuendtoidu turuletoomist.

Mis puudutab kolmandatest riikidest pärit traditsioonilist toitu, siis tuleb toote täieliku ohutuse 
tagamiseks täpselt määratleda ohutu kasutamise ajavahemik, mistõttu teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku sätestada 50 aastane ajavahemik, asendamaks väljendit „ühe põlvkonna jooksul”. 

Lõpuks on arvamuse koostaja seisukohal, et uuendtoidu lubade andmise menetluse kõigil 
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etappidel peavad esikohal olema toiduohutus ja tarbijate tervis, mis on tähtsamad ärihuvidest 
ja intellektuaalomandi õiguste kaitsest,  eelkõige teaduslikud andmed, mis tõendavad toote 
ohutust.

Järgides täielikult ettevaatuspõhimõtet, peaks EL tagama oma kodanikele tervisekaitse ning 
toidu kvaliteedi ja läbipaistvuse kaitsemeetmed.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse.

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, mida tuleks pidada tähtsamaks 
siseturu toimimisest.

Or. en

Selgitus

Inimeste tervisekaitset tuleks pidada esmatähtsaks uuendtoidu lubade andmisel.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) ELi õigusaktides määratletud 
standardeid tuleb kohaldada ühenduses 
turustatava kogu toidu, sealhulgas 
kolmandatest riikidest imporditava toidu 
suhtes; 
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Or. en

Selgitus

Tuleks korrata, et ühenduse standardeid kohaldatakse ka imporditava toidu suhtes. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kloonitud loomadest ja nende 
järeltulijatest toodetud toit tuleks siiski 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
jätta. Seda peaks reguleerima erimäärus, 
mis ühtse menetluse asemel põhineb 
kaasotsustamismenetlusel. Komisjon 
esitab sellekohase õigusakti ettepaneku 
enne käesoleva määruse jõustumist. 

Or. en

Selgitus

Otsus selle kohta, kas lubada kloonitud loomadest ja nende järeltulijatest toodetud toitu, 
vajab põhjalikku kaalumist, arvestades kõiki toiduohutuse kriteeriume, aga ka eetilisi aspekte 
ning võimalikku mõju loomade heaolule. Seepärast ei tohiks otsust teha komiteemenetluse 
kaudu, vaid antud teemat peaks reguleerima õigusloomega seotud otsus, mille suhtes 
kohaldatakse kaasotsustamismenetlust. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Uuendtoitu võib ühenduses (14) Uuendtoitu võib ühenduses turustada 
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turustada ainult siis, kui see on ohutu 
ega eksita tarbijat. Lisaks ei tohi see 
erineda asendatavast toidust sellisel 
määral, et selle tarbimine võib 
põhjustada tarbijale toitainete vaegust. 

ainult siis, kui see on ohutu ega eksita 
tarbijat. Uuendtoidu ohutushindamise 
aluseks peaks olema ettevaatuspõhimõte, 
nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta 
määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega 
sätestatakse toidualaste õigusnormide 
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused)¹ artiklis 7. Lisaks ei tohi see 
erineda asendatavast toidust sellisel määral, 
et selle tarbimine võib põhjustada tarbijale 
toitainete vaegust.
_______________________

¹EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal. 

(20) Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal. 
Lisaks ei takista teaduslike andmete kaitse 
läbipaistvust ja teabe kättesaadavust 
andmete puhul, mida kasutatakse 
uuendtoidu ohutuse hindamisel.
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Or. en

Selgitus

Parlamendi ja nõukogu vahel toimuvatel teise lugemise läbirääkimistel ühtse menetluse üle 
on vaidlusaluseks küsimuseks andmekaitse eeskirjad. Andmekaitse ei tohiks takistada 
juurdepääsu teabele, mida on kasutatud ohutuse hindamisel lubade andmise menetluse 
käigus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vajaduse korral võib konsulteerida
komisjoni 16. detsembri 1997. aasta 
otsusega loodud teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, 
et saada nõuandeid uuendtoidu 
turuletoomisega seotud eetilistes 
küsimustes. 

(24) Konsulteeritakse komisjoni 
16. detsembri 1997. aasta otsusega loodud 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühmaga, et saada nõuandeid 
uute tehnoloogiate kasutamise ja 
uuendtoidu turuletoomisega seotud 
eetilistes küsimustes. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kloonitud loomadest ja nende 
järeltulijatest toodetud toidu suhtes. 
Komisjon esitab sellist toitu käsitleva 
õigusakti ettepaneku enne artiklis 20 
sätestatud jõustumise kuupäeva. 

Or. en
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Selgitus

Otsust kloonitud loomadest toodetud toidu turuletoomise kohta ei tohiks teha 
komiteemenetluse kaudu, seda tuleks teha Euroopa Parlamendi ja nõukogu erimäärusega, 
mis põhineb kaasotsustamismenetlusel. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) taimset või loomset päritolu toit, kui 
taime või looma suhtes on rakendatud 
ebatraditsioonilist aretustehnikat, mida ei 
ole kasutatud enne 15. maid 1997; ning

ii) taimset või loomset päritolu toit, kui 
taime või looma suhtes on rakendatud 
ebatraditsioonilist aretustehnikat (välja 
arvatud loomade kloonimine), mida ei ole 
kasutatud enne 15. maid 1997; ning

Or. en

Selgitus

Otsust kloonitud loomadest toodetud toidu turuletoomise kohta ei tohiks teha 
komiteemenetluse kaudu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, 
mida on toiduna kasutatud kolmandas 
riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja 
kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna 
tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt ühe 
põlvkonna jooksul;

b) „kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, 
mida on toiduna kasutatud kolmandas 
riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja 
kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna 
tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt 50 
aasta jooksul;

Or. en
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Selgitus

Täpsemalt tuleks määratleda toitu, mida „traditsiooniliselt” kasutatakse kolmandas riigis. 
Sellistele toodetele loa andmise hõlpsamat moodust on vaja selleks, et vähendada tõkkeid 
kolmandatele riikidele, traditsioonilise kasutuse määratlemiseks kasutatav ajavahemik peaks 
olema võimalikult täpne.  

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” 
tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise 
ohutust on kinnitanud andmed koostise 
kohta ja kasutamise kogemused ning pidev 
kasutamine suure osa riigi elanikkonna 
tavapärases toiduvalikus.

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” 
tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise 
ohutust on kinnitanud andmed koostise 
kohta ja kasutamise kogemused vähemalt 
50 aasta jooksul ning pidev kasutamine 
suure osa riigi elanikkonna tavapärases 
toiduvalikus.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei põhjusta see normaalsetel 
tarbimistingimustel probleeme tarbijate 
tervisele;

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ning määruse (EÜ) nr 178/2002 
artiklis 7 sätestatud ettevaatuspõhimõtet 
kohaldades ei põhjusta see normaalsetel 
tarbimistingimustel probleeme tarbijate 
tervisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamus

Kui see on asjakohane, esitab komisjoni 
16. detsembri 1997. aasta otsusega loodud 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühm arvamuse uute 
tehnoloogiate kasutamise ja uuendtoidu 
turuletoomisega seotud eetiliste küsimuste 
kohta. 

Or. en

Selgitus

Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma arvamus tuleks esitada, kui arutuse 
all on eetilised küsimused seoses uuendtoidu lubade andmisega. Kahtluse korral peaks 
töörühmal olema võimalus otsustada ise, kas ta peab asjakohaseks arvamuse esitamist. 
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