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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sööda 
turuleviimise ja kasutamise kohta
(KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0124);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 37 ja artikli 152 lõike 4 
punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0128/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Enamik toiduainesektori kriise on 
seni alguse saanud saastunud söödast.

Or. de

Selgitus

Viimase kümne aasta suured toiduainekriisid on peaaegu alati alguse saanud söödast (liha-
ja kondijahu veiste spongioosse entsefalopaatia puhul, dioksiin seasöödas, hormoonid 
söödana kasutatavates tööstuslikes suhkrulahustes jne).
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Veiste spongioosse entsefalopaatia ja 
dioksiini kriisi tõttu kehtestati 2002. aastal 
nõue märkida kõigi segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete kaaluprotsent. 
Samal ajal on määruste (EÜ) nr 178/2002 
ja nr 183/2005 ja nende rakendusmeetmete 
tulemusel oluliselt paranenud sööda- ja 
toiduohutus, rohkem on pööratud 
tähelepanu sööda- ja toidukäitlejate 
vastutusele, parandatud jälgitavuse 
süsteemi, kehtestatud 
enesekontrollisüsteemi (HACCP) põhimõte 
söödakäitlemisettevõtetes ja 
söödakäitlemisettevõtete heade 
hügieenitavade suunised. Need positiivsed 
saavutused, mida on näha toidu- ja 
söödaalasele kiirhoiatussüsteemile riskist 
teatamisel, annavad alust kõigi 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendi märkimise kohustuse 
lõpetamisele. Täpse protsendi võib märkida 
vabatahtlikult.

(17) Veiste spongioosse entsefalopaatia ja 
dioksiini kriisi tõttu kehtestati 2002. aastal 
Euroopa Parlamendi algatusel nõue 
märkida kõigi segajõusöödas sisalduvate 
söödatoorainete kaaluprotsent. Määruste 
(EÜ) nr 178/2002 ja nr 183/2005 ja nende 
rakendusmeetmete tulemusel on oluliselt 
paranenud sööda- ja toiduohutus, rohkem 
on pööratud tähelepanu sööda- ja 
toidukäitlejate vastutusele, parandatud 
jälgitavuse süsteemi, kehtestatud 
enesekontrollisüsteemi (HACCP) põhimõte 
söödakäitlemisettevõtetes ja 
söödakäitlemisettevõtete heade 
hügieenitavade suunised. Need positiivsed 
saavutused, mida on näha toidu- ja 
söödaalasele kiirhoiatussüsteemile riskist 
teatamisel, annavad alust kõigi 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendi märkimise kohustuse 
lõpetamisele. Täpse protsendi võib märkida 
vabatahtlikult, kuid see peab olema 
asutustele teada ning tuleks huvitatud 
tarbijate taotluse korral neile teatavaks 
teha.

Or. de

Selgitus

Söödatoorainete avalik deklareerimine tuleb tagada seeläbi, et kindlustatakse nimetatud 
teabe kättesaadavus, kuigi teabe etiketile märkimine on vaid vabatahtlik.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peaks valmistajal 
olema õigus lükata taotlus tagasi, kui ta 
peab taotletud avalikustamist enda 
intellektuaalse omandi õiguste 
rikkumiseks. See ei ohustaks toidu ja 
sööda ohutust, sest pädevatel asutustel on 
alati õigus saada kõigi söödatoorainete 
täpsed protsendid. 

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peaks valmistajal 
olema õigus piirata teabetaotlust 
toorainete suhtes, mis moodustavad enam 
kui kaks kaaluprotsenti segajõusöödast, 
kui ta suudab tõestada taotletud 
avalikustamist enda intellektuaalse omandi 
õiguste rikkumisena. See ei ohustaks toidu 
ja sööda ohutust, sest pädevatel asutustel 
on alati õigus saada kõigi söödatoorainete 
täpsed protsendid ning pädevad asutused 
peavad selle teabe asjakohaste õigusaktide 
rikkumise õigustatud kahtluse korral 
edastama ka tarbijatele.

Or. de

Selgitus

Valmistajal peaks olema ainult siis õigus viidata oma intellektuaalse omandi õigusele, kui ta 
saab seda ka tõestada. Lisaks sellele ei ole valmistajate andmetel intellektuaalse omandi 
õigus oluline mikrokomponentide puhul, mis moodustavad vähem kui 2% segajõusöödast. 
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Juhul kui määruse (EÜ) nr 
1774/2002 tähenduses 3. kategooria liha-
ja kondijahu, mis on valmistatud 
inimtoiduks sobivate loomade 
tapajäätmetest, saab kasutada teatavatel, 
määruses (EÜ) nr 1774/2002 ja määruses 
(EÜ) nr 999/2001 sätestatud tingimustel 
mittemäletsejate söödatoorainena, tuleb 
tagada liha- ja kondijahu selge 
märgistamine segajõusööda etiketil.

Or. de

Selgitus

Komisjon on teatanud kavatsusest muuta määrust nr 999/2001, mis võib kaasa tuua 3. 
kategooria liha- ja kondijahu kasutamise lubamise mittemäletsejate teatud söötades. Sellisel 
juhul tuleks tagada – lisaks kasutatud söödatoorainete loetelule artikli 17 kohaselt –
segajõusöödas kasutatava liha- ja kondijahu selge märgistamine. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
mai 2002. aasta direktiiviga 2002/32/EÜ 
loomatoidus leiduvate soovimatute ainete 
kohta ei reguleerita ülemäärases koguses 
soovimatuid aineid sisaldava sööda 
märgistamist. Seetõttu tuleb kehtestada 
asjakohased sätted. 

(20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
mai 2002. aasta direktiiviga 2002/32/EÜ 
loomatoidus leiduvate soovimatute ainete 
kohta ei reguleerita ülemäärases koguses 
soovimatuid aineid sisaldava sööda 
märgistamist. Seetõttu tuleb kehtestada 
asjakohased sätted, tagamaks seda, et 
järgitakse direktiivi 2002/32/EÜ artikli 5 
kohast lahjendamise keeldu ning 
välistatakse detoksifitseerimiseks või 
kõrvaldamiseks määratud partiide turule 
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viimine.

Or. de

Selgitus

Saastunud sööt ei tohi sattuda toiduahelasse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Sidusrühmade kaasamise kogemus 
standardite kehtestamisel on ühenduse 
söödahügieeni suuniste puhul olnud igas 
mõttes positiivne. Kui sidusrühmad 
koostavad pikema loetelu, võib see osutuda 
paindlikumaks ja rahuldada paremini 
kasutajate teabevajadust, kui seda teeks 
seadusandja. Sidusrühmad saavad 
otsustada oma panuse suuruse üle, lähtudes 
söödatooraine loetelu väärtusest. Ühenduse 
söödatoorainete kataloogi esialgse 
versiooni aluseks peaksid olema praegused 
direktiivide 96/25/EÜ ja 82/471/EMÜ 
söödatoorainete loetelud, mida 
sidusrühmad täiendavad oma huvidest
lähtudes. Kataloogi kasutamine peaks 
olema vabatahtlik, kuid et vältida ostja 
eksitamist toote tegeliku sisu suhtes, peaks
valmistaja märkima, kas ta kasutab
kataloogis loetletud nimetusi, isegi kui ta 
kataloogi ei kohalda. 

(24) Sidusrühmade kaasamise kogemus 
standardite kehtestamisel on ühenduse 
söödahügieeni suuniste puhul olnud igas 
mõttes positiivne. Kui sidusrühmad 
koostavad pikema loetelu, võib see osutuda 
paindlikumaks ja rahuldada paremini 
kasutajate teabevajadust, kui seda teeks 
seadusandja. Sidusrühmad saavad 
otsustada oma panuse suuruse üle, lähtudes 
söödatooraine loetelu väärtusest. Ühenduse 
söödatoorainete kataloogi esialgse 
versiooni aluseks peaksid olema praegused 
direktiivide 96/25/EÜ ja 82/471/EMÜ 
söödatoorainete loetelud, mida 
sidusrühmad täiendavad oma 
kasutatavatest toorainetest lähtudes. 
Kataloogis kehtestatud söödatoorainete 
kriteeriumide järgimine peaks olema 
vabatahtlik. Kuid et vältida ostja eksitamist 
toote tegeliku sisu suhtes, peab valmistaja 
märkima, kui ta ei järgi kataloogis 
kehtestatud kriteeriume. 

Or. de

Selgitus

Kataloogis tuleb üles loetleda kõik söödatoorained, mida segajõusöödas kasutatakse. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tänapäevane märgistamine soodustab 
konkurentsile rajatud turukeskkonda, kus 
dünaamilised, tõhusad ja uuenduslikud 
ettevõtjad saavad märgistamise võimalusi 
oma toodete müügiks täiel määral ära 
kasutada. Võttes arvesse ettevõtete vahelist 
suhet kariloomade sööda turustamisel ning 
lemmikloomatoidu valmistaja ja selle ostja 
vahelist suhet, oleksid hea märgistamise 
eeskirjad nendes kahes valdkonnas 
kasulikud vahendid tänapäevase 
märgistamise eesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealustes eeskirjades võib tõlgendada 
vabatahtliku märgistamise raamistikku.

(25) Tänapäevane märgistamine soodustab 
konkurentsile rajatud turukeskkonda, kus 
dünaamilised, tõhusad ja uuenduslikud 
ettevõtjad saavad märgistamise võimalusi 
oma toodete müügiks täiel määral ära 
kasutada. Võttes arvesse ettevõtete vahelist 
suhet kariloomade sööda turustamisel ning 
lemmikloomatoidu valmistaja ja selle ostja 
vahelist suhet, oleksid hea märgistamise 
eeskirjad nendes kahes valdkonnas 
kasulikud vahendid tänapäevase 
märgistamise eesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealused eeskirjad on otstarbekohane 
vahend, mis aitab ettevõtjatel rakendada 
sööda märgistamise eeskirju.  

Or. de

Selgitus

Tuleks rõhutada, et juhised ja eeskirjad aitavad kaasa õigusnormide rakendamisele. Nad 
hõlbustavad õigusaktide tõlgendamist, kuid ei ole paindlikkust suurendavaks vahendiks.  

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) direktiiv 90/167/EMÜ; a) direktiiv 90/167/EMÜ, millega 
kehtestatakse ravimsöötade ühenduses 
valmistamise, turuleviimise ja kasutamise 
tingimused; 
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Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud täpsuse huvides.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) direktiiv 2002/32/EÜ; b) direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus 
leiduvate soovimatute ainete kohta;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud täpsuse huvides.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sööt peab vastama I lisas lisandite kohta 
kehtestatud tehnilistele normidele ja 
muudele keemilistele näitajatele.

3. Sööt peab vastama artiklis 6 a lisandite 
kohta kehtestatud tehnilistele normidele ja 
muudele keemilistele näitajatele.

Or. de

Selgitus

Normid lisandite ja keemiliste lisaainete vältimiseks söötades puudutavad otseselt 
toiduohutust ning seepärast ei tohiks neid jätta kataloogi ja seega tööstuse iseregulatsiooni 
valda.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused edastavad lõike 2 
kohaselt avaldatud teabe tarbijatele, kui 
nad on seisukohal, et asjakohaste 
õigusaktide rikkumise kahtlus õigustab 
teabe edastamist artikli 17 lõike 2 punkti b 
kohase taotluse järgselt. Vajadusel 
muudab asutus teabe edastamise 
sõltuvaks konfidentsiaalsusdeklaratsiooni 
allkirjastamisest.

Or. de

Selgitus

Söödatoorainete avalik deklareerimine tuleb tagada seeläbi, et põhjustatud kahtluse korral 
kindlustatakse nimetatud teabe kättesaadavus, kuigi teabe etiketile märkimine on vaid 
vabatahtlik.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse 
tõttu kohaldada artikli 29 lõikes 4 a 
sätestatud kiirmenetlust, et tagada 
kõrgetasemeline tarbijakaitse. 

Or. de

Selgitus

Tarbijakaitse huvides peaks komisjonil olema võimalus keelustada teatud otsese mõjuga 
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aineid loomasöödas. Sellistel juhtudel tuleks kohaldada kiirmenetlust. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Lisandite ja abiainete piirväärtuste 

kehtestamine
Arvestades eelkõige teaduslike tõenditega, 
tehnoloogia arenguga, toidu- ja 
söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu 
esitatud teadetega või määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaste ametlike kontrollide 
tulemustega, kehtestab komisjon söödas 
sisalduvate, valmistamisprotsessist 
tulenevate lisandite ning abiainete 
piirväärtused.
Need meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete
muutmiseks selle täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 29 lõikes osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Valmistamisprotsessist tulenevate keemiliste lisandite ning abiainete suurimad lubatud 
kogused tuleb komisjoni ettepaneku kohaselt valmistaja vastutusel kataloogis kindlaks 
määrata (vt I lisa). Kuna need keemilised lisandid ja abiained võivad olulisel määral 
mõjutada toiduohutust, peaks komisjon koostöös seadusandjapoolse kontrolliga kehtestama 
piirväärtused.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Söödatooraine, söödalisandite ja 
veterinaarravimite eristamise selgitamiseks 
võib komisjon võtta vastu suunised artikli 
29 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt.

Söödatooraine, söödalisandite ja 
veterinaarravimite eristamise selgitamiseks 
võib komisjon võtta vastu suunised artikli 
29 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.

Or. de

Selgitus
Kuna käesoleva määruse reguleerimisala selgitamisel on tegemist üldise ulatusega 
meetmetega, mis on ette nähtud käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks, 
muuhulgas seda täiendades, siis tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5 a ette 
nähtud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse, millega 
lubatakse asjaomase söödalisandi 
kasutamine, tingimuste kohaldamist, ei tohi 
täiendsööt sisaldada söödalisandeid, mille 
sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat 
sisaldust enam kui 100 korda ning 
koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul viis korda.

Ilma et see piiraks määruse, millega 
lubatakse asjaomase söödalisandi 
kasutamine, tingimuste kohaldamist, ei tohi 
täiendsööt sisaldada söödalisandeid, mille 
sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat 
sisaldust enam kui 50 korda ning 
koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul viis korda. 
Suuremates annustes söödalisandeid või 
erisegusid võib üksikjuhul kasutada 
pädeva veterinaararsti loal. 

Or. de
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Selgitus

Liiga suure kontsentratsiooniga täiendsööda puhul on oht lisandeid valesti annustada. See 
kehtib mitte ainult koktsidiostaatikumide ja histomonostaatikumide puhul. Suurte kogustega 
täiendsööda erandid peab lubama pädev veterinaararst. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teadusliku ja tehnilise teabe põhjal 
on komisjonil alust uskuda, et erisööda 
kasutamine ei pruugi vastata kavandatud 
eritoitmiseks ette nähtud kasutusele või kui 
sellel võib olla kahjulik mõju loomade 
tervisele, inimeste tervisele, keskkonnale ja 
loomade heaolule, edastab komisjon kolme 
kuu jooksul taotluse koos toimikuga 
Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi 
„toiduohutusamet”). Toiduohutusamet 
annab arvamuse kuue kuu jooksul pärast 
taotluse saamist. Seda tähtaega 
pikendatakse, kui toiduohutusamet nõuab 
taotlejalt lisateavet.

4. Kui teadusliku ja tehnilise teabe põhjal 
on komisjonil või liikmesriigil alust 
uskuda, et erisööda kasutamine ei pruugi 
vastata kavandatud eritoitmiseks ette 
nähtud kasutusele või kui sellel võib olla 
kahjulik mõju loomade tervisele, inimeste 
tervisele, keskkonnale ja loomade heaolule, 
edastab komisjon/liikmesriik kolme kuu 
jooksul taotluse koos toimikuga Euroopa 
Toiduohutusametile (edaspidi 
„toiduohutusamet”). Toiduohutusamet 
annab arvamuse kuue kuu jooksul pärast 
taotluse saamist. Seda tähtaega 
pikendatakse, kui toiduohutusamet nõuab 
taotlejalt lisateavet.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel peaks samuti olema võimalik taotleda, et Euroopa Toiduohutusamet viiks läbi 
valmistaja esitatud andmete teadusliku kontrolli.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Nende kontrollitavas ettevõttes tuleb 
söödakäitlejatel tagada, et kohustuslikud 
märgistusandmed oleks esitatud kogu 
toiduahelas, et teave jõuaks lõpptarbijani 
käesoleva määruse kohaselt.

5. Nende kontrollitavas ettevõttes tuleb 
söödakäitlejatel tagada, et kohustuslikud 
märgistusandmed oleks esitatud kogu 
toiduahelas, et teave jõuaks lõpptarbijani 
käesoleva määruse kohaselt.

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal.

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal. Pärast seda 
on tarbijatel õigus saada pädevalt 
asutuselt teaduslik põhjendus või nõuda 
asutuselt, et ta laseks valmistajal sellise 
põhjenduse esitada.

Or. de

Selgitus

Reklaam ja väited peavad olema kontrollitavad. Tundub olevat asjakohane nõuda selliste 



PR\729030ET.doc 17/29 PE407.923v01-00

ET

väidete teaduslikku põhjendust mitte põhimõtteliselt, vaid pädeva asutuse järelepärimise 
korral. Kuid tarbijatel peaks olema võimalik saada piisav tõendus ametilt või siis nõuda 
ametilt, et ta laseks valmistajal tõenduse esitada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
on lubatud toitumise optimeerimise ja 
füsioloogiliste seisundite toetamise või 
kaitsmisega seotud väited, kui need ei 
põhine farmakoloogilisel või 
immunoloogilisel mõjul.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
on lubatud toitumise optimeerimise ja 
füsioloogiliste seisundite toetamise või 
kaitsmisega seotud väited, kui need ei 
põhine farmakoloogilisel või spetsiifilisel
immunoloogilisel mõjul.

Or. de

Selgitus

Põhimõtteliselt peaksid olema võimalikud väited üldise immunoloogilise mõju kohta, kui nad 
on tõendatavad lõike 1 tähenduses. See kehtib üksnes üldiste väidete kohta nagu „tugevdab 
immuunsüsteemi”, kuid mitte haiguste väidetava ärahoidmise, ravi või parandamise kohta 
(nagu vaktsineerimise korral), mis on selgelt välistatud lõikega 3.  

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 17 
või määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 10 
kohaselt antud ettevõtte loanumber, kui see 
on olemas. Kui valmistajal on mitu 
loanumbrit, tuleb kasutada määruse 
183/2005 alusel antud numbrit;

c) määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 17 või 
määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 10 
kohaselt antud ettevõtte loanumber. Kui 
valmistajal on mitu loanumbrit, tuleb 
kasutada määruse 183/2005 alusel antud 
numbrit. Pädev asutus väljastab määruse 
(EÜ) nr 183/2005 alusel registreeritud 
ettevõtetele valmistaja taotlusel määruse 
(EÜ) nr 183/2005 V lisa II peatükis 
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sätestatud vormis tunnusnumbri;

Or. de

Selgitus

Ettevõtete loa- või tunnusnumbrid tuleks, nagu siiani direktiividega 95/69/EÜ ja 98/51/EÜ 
kehtestatud, väljastada ühtses vormis. Vastavalt määrusele (EÜ) nr 183/2005 söödahügieeni 
kohta antakse loanumbrid küll ühtse vormi alusel, kuid mitte (lemmikloomatoidu) ettevõtetele, 
kes ei pea luba taotlema selle määruse kohaselt. Asjaomaste valmistajate taotlusel tuleks neile 
selline number anda, tagada toodete ühtne märgistamine ja jälgitavus.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kasutatud söödatooraine nimetus 
vastab mõnele artiklis 25 nimetatud 
ühenduse kataloogis sisalduvale 
nimetusele, kuid märgistamise eest 
vastutav isik ei kohalda kataloogi, tuleb 
seda etiketil selgelt märkida.

3. Kui kasutatud söödatooraine nimetus 
vastab mõnele artiklis 25 nimetatud 
ühenduse kataloogis sisalduvale 
nimetusele, kuid märgistamise eest 
vastutav isik ei kohalda kataloogi või toode 
ei vasta kataloogis kehtestatud 
kriteeriumidele, tuleb seda etiketil selgelt 
märkida.

Or. de

Selgitus

Kataloogis kehtestatakse kindlate toorainete kvaliteedikriteeriumid (nt nisukliide proteiini 
sisaldus). Kui valmistaja kasutab kataloogi mõisteid, kuid ei pea kinni nende 
kvaliteediomadustest, tuleb see selgelt ära märkida (nt nisukliid; „tärklisesisaldus alla X%”).  
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile, välja arvatud, kui ta peab 
seda tundlikuks äriteabeks, mille 
avaldamine võib kahjustada tema 
intellektuaalse omandi õigusi;

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja ostjale taotluse korral 
teabe sööda täpse kvantitatiivse koostise 
kohta vastavalt sööda tegelikule valemile. 
Seda eeskirja ei kohaldata segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete suhtes, mille 
sisaldus segajõusöödas on 2 
kaaluprotsenti või vähem, kui valmistaja
peab seda tundlikuks äriteabeks ning 
suudab põhjendatult tõendada, et 
avaldamine kahjustaks tema 
intellektuaalse omandi õigusi;

Or. de

Selgitus

Valmistajal saab ainult siis viidata oma intellektuaalse omandi õigusele, kui ta saab seda ka 
tõestada. Lisaks sellele ei ole valmistajate andmetel intellektuaalse omandi õigus oluline 
mikrokomponentide puhul, mis moodustavad vähem kui 2% segajõusöödast. Praegu kehtivas 
määruses ettenähtud vahemik +/- 15 % väärtusest peaks jätma valmistajale teatud 
paindlikkuse etikettide trükkimisel (a priori). Järelepärimise korral (a posteriori) on täpne 
koostis siiski teda ning see paindlikkus ei ole seepärast vajalik. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lemmikloomatoidu etiketile tuleb märkida 
tasuta telefoninumber, kust klient saab
küsida teavet lisaks kohustuslikule teabele:

Lemmikloomatoidu etiketile tuleb märkida 
tasuta kontaktivõimalus, et klient saaks 
kasutada oma õigust küsida teavet lisaks 
kohustuslikule teabele:
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Or. de

Selgitus

Tasuta telefoninumber on vaid üks paljudest võimalustest, et kliendile oleks kättesaadav 
lisateave lemmikloomatoidu täpse koostise kohta. Eelkõige VKEdele võib tasuta 
telefoninumbri kättesaadavaks tegemine (võimaluse korral ELi mitmes ametlikus keeles) 
tähendada ebaproportsionaalselt suuri kohustusi. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lemmikloomatoidu kogused, mis ei 
ületa asjaomase loomaliigi päevaratsiooni 
ning mida müüakse mitmes mahutis 
olevate pakenditena, võib artikli 15 
lõigetes b, c ja f ning artikli 17 lõike 1 
punktides c, e ja f nimetatud andmed 
esitada üksnes pakendil, selle asemel, et 
esitada need igal mahutil. 

7. Lemmikloomatoidu mahutid, mis ei 
ületa asjaomase loomaliigi päevaratsiooni 
ning mida müüakse mitmes mahutis 
olevate pakenditena, võib artikli 15 
lõigetes b, c ja f ning artikli 17 lõike 1 
punktides c, e ja f nimetatud andmed 
esitada üksnes pakendil, selle asemel, et 
esitada need igal mahutil. 

Or. de

Selgitus

Paljusid lemmikloomatoite turustatakse mitmekordselt pakendatuna. Sel juhul on asjakohane 
esitada kohustuslikud andmed üksnes pakendil.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Valmistaja, kes soovib kasutada 
kataloogis seni nimetamata 
söödatoorainet, peab eelnevalt taotlema 
selle lisamist kataloogi vastavalt artikli 27 
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lõikele 1. 

Or. de

Selgitus

Kataloog ei ole ametlikult tunnustatud loetelu, vaid selle koostab tootmisharu omal 
vastutusel. Uudne söödatooraine, mida valmistaja kasutab, tuleb siiski kokkuleppel turul 
osalejate ja pädevate asutustega kataloogi lisada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon toetab kahe ühenduse hea 
märgistamise tava eeskirja (edaspidi 
„eeskirjad”) koostamist, üks 
lemmikloomatoidu ja teine toiduloomade 
sööda kohta. Nendes käsitletakse artiklis 
22 sätestatud vabatahtliku märgistamise 
ulatust ja toetatakse asjakohasemat 
märgistamist.

1. Komisjon toetab kahe ühenduse hea 
märgistamise tava eeskirja (edaspidi 
„eeskirjad”) koostamist, üks 
lemmikloomatoidu ja teine toiduloomade 
sööda kohta. Nendes toetatakse 
valmistajaid märgistamise eeskirjade 
praktilisel rakendamisel ning nad 
selgitavad menetlusi seoses artiklis 22 
sätestatud vabatahtliku märgistamisega.

Or. de

Selgitus

Tuleks rõhutada, et juhised ja eeskirjad aitavad kaasa õigusnormide praktilisele 
rakendamisele. Nad hõlbustavad õigusaktide tõlgendamist, kuid neid ei tohi käsitada 
paindlikkust suurendava vahendina.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1  – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kataloog ja eeskirjad koostatakse, 
töötavad need vastavalt vajadusele välja ja 
muudavad neid kõik Euroopa söödasektori 
asjaomased esindajad:

Kui kataloog ja eeskirjad koostatakse, 
töötavad need vastavalt vajadusele välja ja 
muudavad neid kõik Euroopa söödasektori 
asjaomased esindajad (valmistajad ja 
tarbijad):

Or. de

Selgitus

Kataloogi ja eeskirjade koostamisel ja muutmisel peaksid osalema nii valmistajad kui ka 
tarbijad. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kinnitab kataloogi, eeskirjade 
eelnõud ja nende muutmise eelnõud artikli 
29 lõikes 2 osutatud korras, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Komisjon kinnitab kataloogi, eeskirjade 
eelnõud ja nende muutmise eelnõud artikli 
29 lõikes 4 osutatud korras, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. de

Selgitus

Kataloogi ja eeskirjade koostamisel ja muutmisel on tegemist üldise ulatusega meetmetega, 
mis on ette nähtud käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks, seal hulgas 
täienduste teel. Kõnealused meetmed tuleks seepärast võtta vastu vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab kataloogide ja 
eeskirjade pealkirjad ja viited Euroopa 
Liidu Teataja C-seerias.

3. Komisjon avaldab kataloogi ja eeskirjad
Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Or. de

Selgitus

Avaldamine aitab parandada läbipaistvust. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6, võttes arvesse selle 
otsuse artikli 8 sätteid.

Or. de

Selgitus

Kehtestatakse kiirmenetlus, et võimaldada komisjonil otsese mõjuga keelustamist vastavalt 
artiklile 6. 
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt määruses (EÜ) 183/2005 
kehtestatud heale valmistamise tavale ei 
tohi söödatoorained sisaldada 
valmistamisprotsessist ja abiainetest 
pärinevaid keemilisi lisandeid, välja 
arvatud kui artiklis 25 nimetaud 
kataloogis on määratud suurim lubatud 
sisaldus.

1. Vastavalt määruses (EÜ) 183/2005 
kehtestatud heale valmistamise tavale ei 
tohi söödatoorained sisaldada 
valmistamisprotsessist ja abiainetest 
pärinevaid keemilisi lisandeid, välja 
arvatud kui artikli 6 a kohaselt on 
määratud suurim lubatud sisaldus.

Or. de

Selgitus

Valmistamisprotsessist ja abiainetest pärinevate keemiliste lisandite suurima lubatud 
sisalduse kehtestamine on olulise tähtsusega toiduohutust silmas pidades ning see tuleks 
õigusaktis sätestada. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – I peatükk – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kliendi asjaomase taotluse korral tuleb 
sööda turule viinud söödakäitlejal avaldada 
lõikes 1 nimetamata söödalisandite 
nimetused.

3. Kliendi asjaomase taotluse korral tuleb 
sööda turule viinud söödakäitlejal avaldada 
lõikes 1 nimetamata söödalisandite 
nimetused ja nende muud andmed 
vastavalt lõikele 1.

Or. de

Selgitus

Tuginedes artikli 17 sätetele, tuleks taotluse korral tagada põhimõtteline juurdepääs teabele 
sööda koostise kohta, ka söödalisandite kasutamise kohta, isegi kui andmeid ei pea kandma 
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etiketile.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – I peatükk – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kliendi asjaomase taotluse korral 
tuleb sööda turule viinud söödakäitlejal 
avaldada lõikes 1 nimetamata 
söödalisandite nimetused ja nende muud 
andmed vastavalt lõikele 1.

Or. de

Selgitus

Tuginedes artikli 17 sätetele, tuleks taotluse korral tagada põhimõtteline juurdepääs teabele 
sööda koostise kohta, ka söödalisandite kasutamise kohta, isegi kui andmeid ei pea kandma 
etiketile.
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanekus on ette nähtud Euroopa söödaalaste õigusaktide põhimõtteline 
ümberkujundamine. Sealjuures on tegemist nii õigusaktide lihtsustamisega kui ka söödaalaste 
õigusaktide sätete kohandamisega toiduainete kohta kehtivate sätetega.
Õigusloomega seotud ettepaneku keskmes seisavad allpool põhjalikumalt selgitatud 
elemendid.

1. Söödatoorainete koostise avalik deklareerimine

Segajõusööda koostisse kuuluvate toorainete nimetuste ja täpsete koguste loetlemine (avalik 
deklareerimine) oli üks Euroopa Parlamendi põhilistest nõudmistest pärast BSE kriisi, mille 
BSE uurimiskomisjon esitas komisjonile oma nõudmiste raames (vt 19. veebruari 1997. aasta 
resolutsioon BSE ajutise uurimiskomisjoni järelduste kohta).

Parlament pidas väga oluliseks mitte ainult tarbijate parimal võimalikul viisil kaitsmist, vaid 
ka seda, et nad saaksid selge ja läbipaistva märgistuse alusel ise otsustada, millise päritoluga 
milliseid toiduaineid nad ohutust ja tervist silmas pidades valida tahaksid. Sama kehtib ka 
põllumeeste kohta, kes segajõusööta ostes sõltuvad samuti ühetähenduslikust märgistusest.

Õigusloomega seotud ettepanekus segasööda ringlusse laskmist käsitleva hilisema direktiivi 
2002/2/EÜ kohta esitas komisjon vastava ettepaneku, milles sätestati söödatoorainete loetelu 
koos nende täpse kaaluprotsendi äramärkimisega. Samal ajal kui Euroopa Parlament kinnitas 
kõnealuse meetme esimesel ja teisel lugemisel, tuli nõukogus koostise avaldamise suhtes 
ilmsiks suur vastuseis. Järgnenud lepituskomitees jõudsid nõukogu ja parlament 
kokkuleppele, millega kehtestatakse ühelt poolt toorainete kohustuslik deklareerimine etiketil 
või pakendi infolehel ja nende kaaluosa märkimine protsentides, kusjuures teiselt poolt on 
lubatud märgitud väärtuse kõikumine +/–15 % ulatuses (direktiivi 2002/2/EÜ artikli 1 lõige 
4). Kliendil on omakorda õigus saada nõudmisel teavet segajõusööda täpse koostise kohta.
(Direktiivi 2002/2/EÜ artikli 1 lõige 1)1

Seejärel vaidlustasid ettevõtted ja mitmed liikmesriigid nimetatud seadusesätte Euroopa 
Kohtus. Kohus kinnitas siiski oma 6. detsembri 2005. aasta otsuses ühetähenduslikult 
direktiivi õiguspärasust ja lükkas suure osa hagejate kriitilistest seisukohtadest tagasi. Kohus 
nõustus hagejate argumentidega ainult ühes punktis ja märkis kriitiliselt, et artikli 1 lõikes 1 
sätestatud „täpne teave nõudmisel” on direktiivi väljakuulutatud eesmärgi suhtes 
(tervisekaitse) ebaproportsionaalne, kusjuures Euroopa Kohus kaalus otsuse langetamisel 
nõudmisel esitatavast täpsest teabest tekkivat täiendavat kasu tervisekaitse jaoks ja sellest 
tootjale põhjustatud kulusid.

Kõnealusel otsusel põhineva õigusloomega seotud menetluse2 käigus direktiivi 2002/2/EÜ 
muutmiseks leppisid parlament ja nõukogu kokku, et pidades silmas esitatud ettepanekuid 
söödaalaste õigusaktide ulatuslikuks ümberkujundamiseks, ei hakata põhiakti kohtuotsuse 
rakendamise raamest väljaspool muutma, sest „nad eeldavad, et sellega seoses hinnatakse ka 

                                               
1 Vt raportid A5-0233/2000, A5-0079/2001 ja A5-0421/2001
2 Vt lähemalt raport A6-0411/2006
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niinimetatud koostisainete avaliku deklareerimise küsimus põhjalikult ümber, ja ootavad 
komisjoni sellealaseid uusi ettepanekuid, mis võtavad arvesse nii põllumeeste huvi täpse ja 
üksikasjaliku teabe vastu sööda koostisainete kohta kui ka tööstuse huvi ärisaladuste piisava 
kaitse vastu1.”

Käesolev seaduseelnõu töötati välja kirjeldatud taustal. Selles on ette nähtud toorainete 
loetlemine kahanevas järjestuses, kusjuures kaaluprotsentide äramärkimine jääb 
vabatahtlikuks. Ostjal on võimalik artikli 17 lõike 2 kohaselt saada valmistajalt nõudmisel 
koostise täpsed andmed. Valmistajal on siiski komisjoni ettepaneku alusel võimalus andmete 
esitamisest keelduda, kui ta arvab, et selle „avaldamine võib kahjustada tema intellektuaalse 
omandi õigusi”.

Raportöör on arvamusel, et Euroopa Kohtu söötade märgistamist käsitleva otsuse valguses on 
vaja silmas pidada, et ostja teabe saamise õigusega tuleb arvestada samasugusel viisil nagu 
valmistaja õigustatud huviga intellektuaalse omandi hoidmise osas. Otsuse tegemist selle 
kohta, kas kliendi päring on vaja täita, ei tohi siiski jätta ainult valmistaja pädevusse.

Avaliku deklareerimise põhimõtet tuleb Euroopa Kohtu otsuse ja käesoleva seaduseelnõu 
raames tõlgendada nii, et ostjale antakse vajadusel põhjendatud nõudmisel põhimõtteline 
võimalus andmete saamiseks seadusega kehtestatud menetluse raames.

Muudatusettepanekutes on seonduvalt komisjoni ettepanekuga ette nähtud järgmised 
sammud:

1. kõikide söödatoorainete kohustuslik loetelu kahanevas järjestuses nende kaalu järgi, 
kaaluprotsentide loetlemine on vabatahtlik, välja arvatud artikli 17 lõike 2 punktis 1 
nimetatud juhtudel.

2. Ostjal on õigus nõuda valmistajalt kaaluprotsentide esitamist. Need andmed peavad 
olema täpsed, sest vahemik +/–15 % a posteriori, s.t pärast tootmisprotsessi, ei tundu 
olevat otstarbekas.

3. Valmistajal on õigus teabe esitamisest keelduda, kui ta suudab põhjendatult tõendada, 
et see rikuks tema intellektuaalomandi õigust, s.t kui ta suudab tõendada, et omab enda 
läbi viidud või ostetud teadusuuringute alusel tegelikult kaitset väärivat 
intellektuaalomandit. Segajõusööda põhikoostisosadega seoses, mis moodustavad 
kaaluprotsendist üle 2 %, on nimetatud võimalus siiski välistatud, sest selles 
valdkonnas ei ole tööstussektori andmetel võimalik esitada intellektuaalomandi suhtes 
nõudeid olulise huvi alusel.

4. Juhul kui valmistaja kasutab oma õigust keelduda alla 2 % moodustavate koostisosade 
kaaluprotsentide avaldamisest, on ostjal õigus pöörduda pädevasse asutusse. Asutusel 
on ühelt poolt õigus teha igal ajal kindlaks segajõusööda täpne koostis ja teiselt poolt 
on tal võimalik kontrollida intellektuaalomandi suhtes esitatud nõuet. Asutusel on 
õigus siduda andmete väljastamine täpse koostise kohta pärast valmistaja esitatud 
intellektuaalomandi kaitse nõuete kontrollimist vajadusel konfidentsiaalsuskokkuleppe 
allkirjastamisega.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 623/2007/EÜ, 23. mai 2007 , mis käsitleb direktiivi 2002/2/EÜ 
(millega muudetakse nõukogu direktiivi 79/373/EMÜ segasööda ringlusse laskmise kohta) muutmist, ELT L 
154, 14. 06. 2007.
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2. Söödalisandite märgistamine

Komisjon teeb ettepaneku märgistada kohustuslikus korras lisandid, millele loa andmine on 
seotud piirnormiga või mis toimivad zootehniliselt või teatud parasiitide vastu. Teiste 
lisandite märgistamine on vabatahtlik. Lisaks tuleb ka siin anda kliendi nõudmisel teavet 
lisandite kasutamise kohta. Raportöör teeb ettepaneku nimetatud sätet täpsustada.

3. Enesereguleerimine koodeksite või suuniste raames

Kogemused toiduainete hügieeni (määrused (EÜ) nr 852/2003 ja nr 853/2003) ning söötade 
hügieeni (määrus (EÜ) nr 183/2005) käsitlevate õigusaktidega näitavad, et ettevõtete 
koostatud suunised ja käitumiskoodeksid võivad anda sisuka panuse seadusesätete praktilisse 
rakendamisse. Kõnealused suunised võivad eeldatavasti osutuda väärtuslikuks ka söötade 
märgistamise valdkonnas. Seaduse tekstis tuleks siiski selgesti arusaadavalt rõhutada, et 
kõnealustel suunistel või koodeksitel puudub quasi õigusloomealane iseloom. Nende 
eesmärgiks on ainuüksi määruse praktilise rakendamise hõlbustamine ja vajadusel määrusesse 
jäetud otsustamisvabaduse tõlgendamine, kuid neid ei tohi kuritarvitada seadusega 
kehtestatud sätete pehmendamiseks.

4. Saastunud toorained

Kuna minevikus on ilmnenud, et saastunud aineid käideldi sageli märkimisväärselt jõulise 
kuritegevuse käigus söötadeks, tuleb saastunud tooraineid käsitlevad reeglid väga täpselt 
sõnastada. Ühenduse õigusakte on direktiivi 2002/32/EÜ vastuvõtmisega dioksiiniskandaali 
tagajärjel ühetähenduslikult parandatud. Eelkõige lõpetas artiklis 5 kehtestatud 
lahjendamiskeeld vastuvõetamatu, aga tookord laialt levinud tegevuse – saastunud partiide 
segamise saastumata ainetega, kuni tase jälle piirnormist allapoole langes.

Direktiivi 2002/32/EÜ eeskirjades on ette nähtud, et saastunud aineid ei tohi söötadena 
kasutada. Siiski ei ole kahtlusi mittetekitavalt selgitatud, mis selliste ainetega pärast nende 
käibelt kõrvaldamist juhtub. Artiklis 8 antakse liikmesriikidele võimalus kasutada saastunud 
toorainete suhtes teatud lubatud detoksifitseerimismeetodeid (nt aktiivsöefiltrite kasutamine 
kalaõli jaoks dioksiinisisalduse vähendamiseks või ammoniaagiga töötlemine aflatoksiinide 
kõrvaldamiseks).

Komisjon teeb seetõttu ettepaneku kehtestada saastunud söötadele või toorainetele 
ühetähenduslik märgistus (vt artikkel 20). Lisaks märgistamiseeskirjadele tuleb siiski tagada, 
et kõnealuseid saastunud aineid ei kasutata ebaseaduslikult ja et lahjendamiskeelust peetakse 
kinni.

5. Rakendussätted (komiteemenetlus)

Nõukogu otsuses nr 1999/468/EÜ on ette nähtud, et kaasotsustamismenetluse raames 
vastuvõetava põhiakti korral võetakse üldmeetmed, mis on mõeldud kõnealuse õigusakti 
väheoluliste sätete muutmiseks, sealhulgas nende sätete osaliseks väljajätmiseks või uute 
väheoluliste sätete lisamiseks, kasutades kontrolliga regulatiivmenetlust. Raportöör teeb 
seetõttu ettepaneku kehtestada ka saaste ja abiainete piirnormid (vastavalt artiklile 6a), võtta 
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vastu kehtivusala selgitavad suunised (vastavalt artiklile 7) ning kiita heaks kataloog ja 
koodeksid vastavalt artiklile 27 kontrolliga regulatiivmenetlust kasutades. Kõik need 
meetmed on üldmeetmed ja vastavad seoses nimetatud menetluse kohaldamisega otsuse nr 
1999/468/EÜ kriteeriumidele (kontrolliga regulatiivmenetlus).

Artiklis 6 sisalduva negatiivse loetelu laiendamiseks on siiski asjakohane kohaldada 
kiirmenetlust, et komisjonil oleks võimalik kehtestada loomasöödas sisalduvatele teatud 
ainetele kohese jõustumisega keelde.
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