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LÜHISELGITUS

Sissejuhatus:

Uue määrusega tunnistatakse kehtetuks kaks direktiivi:
– direktiiv 2000/13/EÜ, mis käsitleb toidu märgistamist;
– direktiiv 90/496/EÜ toidu toitumisalase teabega märgistuse kohta.

Määruse eesmärk on luua õiguslik raamistik, mis reguleerib toiduainete märgistustel 
esitatavat teavet. Määruse aluseks on vajadus üldiselt teadvustada senisest tervislikuma 
toitumise olulisust. Tänu Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide korraldatud 
teavituskampaaniatele on Euroopa tarbijad järjest enam hakanud huvi tundma toiduainete 
koostise vastu. Seejuures on tarbijate soovidele vastu tulles hakanud mitmed suured 
tööstuskontsernid rakendama meetmeid toodete märgistusel esitatava teabe täiustamiseks.

Määruse tulemusel saavutatav mõju peaks võimaldama tarbijatel saada selget, arusaadavat ja 
hõlpsasti loetavat teavet, mis võimaldab neil toiduainete valdkonnas teha asjakohaseid 
teadmistepõhiseid valikuid.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni pakutud suunised:

– kohustuslik toidualane teave
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon jõudis kokkuleppele, et lisaks komisjoni pakutud 
kohustuslikele andmetele tuleb teatavat liiki toodete puhul märkida ka lähtekoht. Välja on 
jäetud viide päritolule: kui räägitakse päritoluriigist, siis võib see tähendada riiki, kus toodet 
viimasena töödeldi (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik). Seega soovib põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon, et toidu pakendil 
oleks märgitud koht, kust puu- ja juurviljad on korjatud, kust kala on püütud, kus loom on 
sündinud ja kasvanud jne, ja mitte riik, kus need on kuumtöödeldud või suitsutatud. Seetõttu 
eelistab komisjon siinkohal rääkida lähtekohast. Igal eurooplasel on õigus teada, kust 
pärinevad tema tarbitavad toiduained, et ta saaks teha teadlikuma valiku (nimelt on tal õigus 
teada, kas ta ostab kohalikke tooteid või mitte), ja otsustada selle üle, millise ökoloogilise 
jalajälje toode jätab. Läbipaistvuse ja jälgitavuse nõue on tarbijaõiguste alus. Põllumajanduse 
ja maaelu arengu komisjon nõuab seega töötlemata toiduainete ja ühe koostisosaga 
toiduainete (ühe koostisosaga toiduained on kõik vaid ühest osisest koosnevad toiduained, 
välja arvatud sool, suhkur, vürtsid, vesi, lisaained, lõhna- ja maitseained või ensüümid), 
samuti liittoiduainete lihal ja piimatoodetel põhinevate esmaste koostisosade puhul lähtekoha 
märkimist. Lisaks võib liha, v.a veise- ja vasikaliha puhul lähtekohaks esitada ühe koha ainult 
juhul, kui loomad on sündinud, kasvatatud ja tapetud ühes ja samas riigis või kohas. Kõikidel 
muudel juhtudel esitatakse eraldi teave sündimise, kasvatamise ja tapmise koha kohta. 

Toidu esitlemise seisukohast peab kohustuslik teave olema esitatud selgelt, hõlpsalt loetavas 
ja arusaadavas vormis, mis välistab tarbija eksitamise. 3 mm kirjasuuruse nõue ei ole 
asjakohane: selle tulemusel suureneksid pakendid ja sellel on kahjulik mõju keskkonnale.
Seetõttu teeb põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon ettepaneku viia kohustusliku teabe 
kirjasuurus vastavusse pakendi suurusega: minimaalselt 1 mm pakendite puhul, mille suurim 
pind või märgistus on 25–100 cm2, ja minimaalselt 1,2 mm pakendite puhul, mille suurim 
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pind või märgistus on suurem kui 100 cm2. Lisaks tuleb tagada selge kontrast trükiteksti ja 
tausta vahel.

Selleks et tagada märgistuste arusaadavus ja suurendada käesoleva määruse tõhusust, tuleks 
välja töötada üleeuroopalised teavitamis- ja koolitusprogrammid. Eesmärk on, et Euroopa 
tarbijatel oleks võimalik saada põhjalikumat teavet antud valdkonnas, mis võimaldab neil teha 
neis küsimustes senisest teadlikumaid valikuid. Teatavates riikides on käivitatud 
täiskasvanutele mõeldud koolitusprogrammid näiteks õhtukursuste kujul, samas aga püütakse 
haridusprogramme suunata ka lastele ja seda võimalikult varases eas. Belgia keskkoolides on 
rakendatud tööle õpetajatest, abipersonalist ja toitlustajatest koosnevad „tervisekomisjonid”, 
kelle tegevus on suunatud tervislike toodete ja tasakaalustatud toitumise propageerimisele.
Selliste programmide edendamine kogu Euroopas on äärmiselt oluline, et pakkuda tarbijatele 
võimalusi muuta oma toitumine tervislikumaks ja tasakaalustatumaks. Sel eesmärgil 
tegutsevaid ühendusi tuleb toetada ja tugevdada, sest need on olulised vahendid Euroopa 
kodanike teavitamisel.

Kui Euroopa Komisjon annab peale selle loa edastada teatavat kohustuslikku teavet mõnel 
muul viisil kui tootel märgistust kasutades, võib seda teha uute info- ja 
sidetehnoloogiavahendite abil. Näiteks on mõeldav, et teavet esitatakse vastavate 
kaubamajadesse paigaldatud elektrooniliste seadmete abil, mis võimaldavad tarbijal ostu 
sooritamise hetkel saada kogu kohustusliku teabe toote kohta.

– kohustuslik toitumisalane teave
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon leiab, et tarbija paremaks teavitamiseks peab 
kohustuslik toitumisalane teave hõlmama ka kunstlikke transrasvhappeid, valke ja kuidaineid, 
samuti tuleb eraldi märkida looduslikud ja lisatud suhkrud. Siiski on komisjon igasuguse uue 
teabe lisamise vastu, sest liiga palju teavet hävitab teabe. 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon tegi komisjoni ettepanekusse muudatusi samuti 
seoses kohustusliku toitumisalase teabe esitamisega. Põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjon nõuab, et kilokalorites esitatud energiasisaldust käsitlev teave paikneks pakendi 
esikülje alumises paremas nurgas ning kogu ülejäänud toitumisalane teave oleks korraga näha 
ühes kohas ja tabeli kujul. 

– alkohoolsed joogid
Alkohoolseid jooke kõnealused ettepanekud ei puuduta just sellel põhjusel, et need sisaldavad 
alkoholi. Oleks vale märgistada neid tooteid viisil, mis võib eksitada tarbijaid või soodustada 
liigtarbimist. Samuti ei tohiks need ettepanekud võimaldada konkureerivate toodete 
diskrimineerimist ja nendevahelise konkurentsi moonutamist. Komisjoni esialgses 
ettepanekus vabastati vein, õlu ja piiritusjoogid kohustusliku teabe märkimise nõudest viieks 
aastaks. Sellepärast teeb põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon ettepaneku, et õigluse 
mõttes tuleks sellest nõudest vabastada kõik alkohoolsed joogid (see tähendab joogid, milles 
on alkoholi rohkem kui 1,2%), välja arvatud alkoholi sisaldavad segujoogid (alcopops). Need 
joogid viivad noored tarbijad eksiteele, kuna kange alkoholi maitset varjab magus gaseeritud 
vesi. Seega ei tohiks neid välja jätta ning nende puhul tuleb esitada koostisainete nimekiri ja 
toitumisalane teave, et noored tarbijad oleksid jookide koostisest teadlikud.
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– pakendamata toit
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon toetab komisjoni ettepanekut muuta pakendamata 
toidu puhul kohustuslikuks allergeenide märkimine. Praeguse olukorra säilitamiseks ja 
pakendamata toidu müüjate liiga suure koormuse vältimiseks teeb põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjon ettepaneku muuta komisjoni ettepanekut muu kohustusliku teabe osas. 
Nende andmete märkimine ei peaks olema kohustuslik, välja arvatud juhul, kui liikmesriik 
võtab vastu eeskirjad, millega nõutakse neist mõne või kõigi esitamist. Lisaks antakse 
klientidele müügikohas soovi korral teavet allergeenide kohta.

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 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Toitumise ja tervise vahelise seose 
ning isiklikele vajadustele sobiva 
toiduvaliku vastu valitseb avalik huvi.
Komisjoni valges raamatus „Toitumise, 
ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud 
terviseküsimustega tegelemise Euroopa 
strateegia” märgiti, et toitumisalase teabega 
märgistamine on oluline vahend, mis 
teavitab tarbijaid toiduainete koostisest ja 
aitab neil teha teadlikku valikut. ELi 
tarbijapoliitika strateegias aastateks 2007–
2013 on rõhutatud, et tarbijate teadlike 
valikute soodustamine on oluline nii tõhusa 
konkurentsi tekke kui ka tarbijate heaolu 
seisukohast. Teadmised toitumise 
põhimõtete kohta ja asjakohane 
toitumisalane teave toiduainetel aitaksid 
tarbijat teadlike valikute tegemisel 
oluliselt.

(10) Toitumise ja tervise vahelise seose 
ning isiklikele vajadustele sobiva 
toiduvaliku vastu valitseb avalik huvi.
Komisjoni valges raamatus „Toitumise, 
ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud 
terviseküsimustega tegelemise Euroopa 
strateegia” märgiti, et toitumisalase teabega 
märgistamine on üks võimalus tarbijate 
teavitamiseks toiduainete koostisest ja 
aitab neil teha teadlikku valikut.
Liikmesriikide korraldatud koolitus- ja 
teavituskampaaniad on olulised vahendid, 
millega parandada tarbijate arusaamist 
toitumisalasest teabest. ELi tarbijapoliitika 
strateegias aastateks 2007–2013 on 
rõhutatud, et tarbijate teadlike valikute 
soodustamine on oluline nii tõhusa 
konkurentsi tekke kui ka tarbijate heaolu 
seisukohast. Teadmised toitumise 
põhimõtete kohta ja asjakohane 
toitumisalane teave toiduainetel aitaksid 
tarbijat teadlike valikute tegemisel 
oluliselt. Selleks peaksid liikmesriigid 
rahastama koolitusprogramme, mis 
võimaldavad Euroopa kodanikel 
omandada selles valdkonnas uusi 
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teadmisi ja täiendada olemasolevaid. Seda 
on samuti võimalik teha veebipõhiste 
teabe- ja koolitusprogrammide abil. Nii 
on tarbijatel parimad võimalused teha 
kõnealustes küsimustes teadlikke valikuid.

Selgitus

Tuleks teha selgeks, et liikmesriigid vastutavad teavitus- ja koolitusprogrammide eest, et 
vältida ELi eelarvevahendite kasutamist selleks eesmärgiks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et järgida põhjalikku ja järk-
järgulisele arengule toetuvat lähenemist 
tarbijatele nende tarbitava toidu kohta 
esitatava teabe puhul, oleks vaja toidualast 
teavet käsitlevate õigusnormide laiemat 
käsitlust, mis hõlmaks üld- ja erieeskirju, 
samuti toidualase teabe laiemat käsitlust, 
mis hõlmaks ka muul moel kui märgistusel 
esitatavat teavet.

(14) Et järgida põhjalikku ja järk-
järgulisele arengule toetuvat lähenemist 
tarbijatele nende tarbitava toidu kohta 
esitatava teabe puhul, oleks vaja toidu- ja 
toitumisalast teavet käsitlevate 
õigusnormide laiemat käsitlust, mis 
hõlmaks üld- ja erieeskirju, samuti
toidualase teabe laiemat käsitlust, mis 
hõlmaks ka muul moel kui märgistusel 
esitatavat teavet.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toiduga kauplemine, selle 
pakkumine või müük eraisikute poolt 
heategevusüritustel või kohalikel laatadel 
või kogunemistel ei kuulu käesoleva 
määruse kohaldamisalasse.

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toidu tarnimine kolmandatele 
isikutele, selle pakkumine või müük 
eraisikute poolt nt heategevusüritustel või 
kohalikel laatadel või kogunemistel, aga 
ka toiduainete müük põllumajandusliku 
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otseturustuse eri vorme kasutades, ei 
kuulu käesoleva määruse 
kohaldamisalasse. Et mitte üle koormata 
eelkõige toidutööstuse ja toiduainete 
jaemüügiga tegelevaid väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, kuhu 
kuuluvad ka toitlustusettevõtted, tuleks 
pakendamata tooted märgistamise 
nõudest vabastada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toidualast teavet käsitlevad 
õigusnormid peaksid olema piisavalt 
paindlikud, et võtta arvesse tarbijate uusi
teabevajadusi ning tagada tasakaal 
siseturu kaitse ja eri liikmesriikide 
tarbijate erinevate arusaamade vahel.

(16) Toidualast teavet käsitlevad 
õigusnormid peaksid samuti võtma arvesse 
tarbijate teabevajadusi ning need ei tohi 
tõkestada innovatsiooni toidusektoris.
Paindlikkust lisab 
toidukäitlemisettevõtjatele antav võimalus 
kasutada vabatahtlikku lisateavet.

Selgitus

Innovatsioon teenib tarbija huve. Uue õigusakti piisav paindlikkus on tagatud üksnes siis, kui 
toidukäitlemisettevõtjatel on võimalik vabatahtliku lisateabega reageerida tarbijate uutele 
soovidele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Uusi kohustuslikke toidualase teabe 
nõudeid tuleks aga kehtestada üksnes 
juhul, kui need on vajalikud, lähtudes 
subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja 
jätkusuutlikkuse põhimõttest.

(19) Uusi kohustuslikke toidualase teabe 
nõudeid tuleks aga kehtestada üksnes 
juhul, kui need on vajalikud, lähtudes 
subsidiaarsuse, proportsionaalsuse, 
läbipaistvuse ja jätkusuutlikkuse 
põhimõttest.
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Selgitus

ELi siseturu sujuva toimimisega seotud eesmärkide saavutamiseks on otsustava tähtsusega, et 
kõigist uutest nõuetest antaks sidusrühmadele teada ning sidusrühmad uuriksid neid 
üksikasjalikult, et tagada nõuete põhjendatus ning ei oleks takistatud kaupade vaba liikumine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Toidualase teabe eeskirjad peaksid
keelama sellise teabe kasutamise, mis võib 
tarbijat eksitada või toidule raviomadusi 
omistada. Et kõnealune keeld oleks tõhus, 
tuleks seda kohaldada ka toidu reklaamile 
ja esitlemisele.

(20) Lisaks juba kehtivatele eksitava 
reklaami vastastele normidele peaksid
toidualase teabe eeskirjad keelama sellise 
teabe kasutamise, mis võib tarbijat eksitada
eriti toidu energiasisalduse, päritolu või 
koostise osas. Et kõnealune keeld oleks 
tõhus, tuleks seda kohaldada ka toidu 
reklaamile ja esitlemisele.

Selgitus

Tuleks viidata sellele, et on juba olemas eksitava reklaami vastased normid. Toote 
reklaamimine omistades tootele raviomadusi on juba reguleeritud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega toidu kohta esitatavate toitumis- ja 
tervisealaste väidete kohta (määrus (EÜ) nr 1924/2006).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tuleks koostada loetelu kogu 
kohustuslikust teabest, mis tuleks
põhimõtteliselt esitada kõikidel 
lõpptarbijale ja toitlustusettevõtjatele 
mõeldud toitudel. Loetelus tuleks säilitada 
olemasolevate õigusaktidega juba nõutav 
teave, eeldusel et tegemist on üldiselt 
väärtusliku tarbijatele suunatud teavet 
käsitleva õigustikuga.

(22) Tuleks koostada loetelu kogu 
kohustuslikust teabest, mis tuleks esitada 
kõikidel lõpptarbijale ja 
toitlustusettevõtjatele mõeldud toitudel.
Loetelus tuleks säilitada olemasolevate 
õigusaktidega juba nõutav teave, eeldusel 
et tegemist on üldiselt väärtusliku 
tarbijatele suunatud teavet käsitleva 
õigustikuga.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Uutel info- ja 
sidetehnoloogiavahenditel võib olla 
oluline osa tarbijatele pakutava lisateabe 
edastamisel. Need vahendid võimaldavad 
kiiret ja odavat teabevahetust. Näiteks on 
mõeldav, et tarbijad saavad lisateavet 
kaubamajadesse paigutatavate seadmete 
abil, mis pärast toote vöötkoodi lugemist 
annavad teavet selle toote kohta. Samuti 
on mõeldav, et tarbijatele pakutakse 
lisateavet nendele mõeldud veebisaidi 
vahendusel.

Selgitus

Uued tehnoloogiavahendid aitavad oluliselt kaasa sellele, et tarbijad saavad paremini aru 
nende toodete kohta käivast teabest, mida nad ostavad.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et võtta arvesse toidualase teabe 
valdkonnas toimunud muutusi ja arengut, 
tuleks ette näha sätted, millega antakse 
komisjonile volitused muuta kohustusliku 
teabe loetelu kas andmete lisamise või 
eemaldamise teel ning selleks, et 
võimaldada teatavaid andmeid esitada 
alternatiivsete vahendite abil.
Konsulteerimine sidusrühmadega peaks 
hõlbustama toidualase teabega seotud 
nõuete õigeaegset ja sihipärast muutmist.

(23) Et võtta arvesse toidualase teabe 
valdkonnas toimunud muutusi ja arengut, 
tuleks ette näha sätted, millega antakse 
komisjonile volitused muuta kohustusliku 
teabe loetelu kas andmete lisamise või 
eemaldamise teel ning selleks, et 
võimaldada teatavaid andmeid esitada 
alternatiivsete vahendite abil. Avalik
konsulteerimine kõikide sidusrühmadega 
peaks hõlbustama toidualase teabega 
seotud nõuete õigeaegset ja sihipärast 
muutmist.
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Selgitus

Kohustuslike märgistamise nõuete muutused mõjutavad märkimisväärselt toiduainetööstust.
Seetõttu on tähtis, et õigusaktid sisaldaksid selget nõuet konsulteerida kõikide 
sidusrühmadega, kui arutatakse uusi märgistamise nõudeid, et tagada protsessi läbipaistvus 
ja kõigile osapooltele võimalus oma arvamust väljendada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning väike kirja 
suurus on üks peamisi põhjusi, miks 
tarbijad toiduainete märgistusega rahul ei 
ole.

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha sihipäraseid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
hea loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning loetamatu 
tootekirjeldus on üks peamisi põhjusi, 
miks tarbijad toiduainete märgistusega 
rahul ei ole. Seetõttu tuleks selliseid 
tegureid nagu kirjatüüp, värv ja kontrast 
käsitleda koos.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta)1 nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 

(28) Ühenduse erieeskirjad on juba 
kehtestatud veinide märgistamise kohta.
Nõukogu 29. aprilli 2008. aasta määrusega
(EÜ) nr 479/2008 (mis käsitleb veinituru 
ühist korraldust ja millega muudetakse 
määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 
1782/2003, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 
3/2008 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja (EÜ) nr 
1493/1999)1 nähakse ette põhjalik 
tehniliste standardite komplekt, mis 
hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, nende 
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on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave.
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr … (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste
kaitsmise kohta ja nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 1576/89 kehtetuks tunnistamise 
kohta)2 artikli 2 lõikes 1 osutatud õlle ja 
piiritusjookide puhul kohaldada 
samasugust erandit. Komisjon koostab 
siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitatud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave.
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu
15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr
110/2008 (piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrus (EMÜ) nr 1576/89)2 artikli 2 
lõikes 1 osutatud õlle, liköörveinide, 
vahuveinide, aromatiseeritud veinide ja 
teiste samalaadsete mitte viinamarjadest 
valmistatud toodete, puuviljaõlle ja 
piiritusjookide puhul kohaldada 
samasugust erandit. Komisjon koostab 
siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

____________________

1 EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.

____________________
1ELT L 148, 6.6.2008, lk 1.

2 ELT L …, …, lk … 2ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

Selgitus

Aromatiseeritud veine, mille peamiseks koostisosaks on vein ja millele lisatakse vähesel 
hulgal looduslikke lisandeid, koheldakse ebavõrdselt võrreldes õlle ja piiritusjookidega, 
millele on lubatud lisada tehislikke lisaaineid, ja selline olukord võib avaldada teatavatele 
toodetele kaubanduslikus mõttes äärmiselt kahjulikku mõju.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Märge toidu päritoluriigi või
lähtekoha kohta tuleks esitada alati, kui 
selle puudumine võiks tarbijat eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
suhtes. Muudel juhtudel on päritoluriiki 
või lähtekohta näitava teabe esitamine 
jäetud toidukäitleja pädevusse. Igal juhul 
peaks märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta olema esitatud nii, et 
tarbijat ei peteta ning see teave tuleks 
esitada selliste selgelt määratletud 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
tööstusele võrdsed võimalused ja 
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga 
seonduva märgistuse puhul.

(29) Märge toidu lähtekoha kohta tuleks 
esitada alati, kui selle puudumine võiks
tarbijat eksitada toote tegeliku päritoluriigi 
või lähtekoha suhtes. Lisaks tuleb 
suurema läbipaistvuse ja parema 
jälgitavuse tagamiseks esitada lähtekoht 
töötlemata toiduainete, ühe koostisosaga 
toiduainete ning liittoiduainete lihal ja 
piimatoodetel põhinevate esmaste 
koostisosade puhul. Igal juhul peaks 
märge toidu päritoluriigi või lähtekoha 
kohta olema esitatud nii, et tarbijat ei 
peteta ning see teave tuleks esitada selliste 
selgelt määratletud kriteeriumide alusel, 
mis tagavad tööstusele võrdsed võimalused 
ja parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest.

Selgitus

Pakendile peaks olema märgitud toiduaine lihal ja piimatoodetel põhineva esmase koostisosa 
lähtekoht, et tarbijal oleks võimalik teha teadlik valik. Raportöör on liittoiduainete osas 
teadlik selle tagajärgedest tööstustele, eriti vajadusest tarnetele vastavalt pidevalt pakendit 
muuta. Raportöör arvab, et see jõupingutus on siiski hädavajalik tarbijate heaolu ja tootjate 
võrdsema kohtlemise kindlustamiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele.
Sellepärast on asjakohane tagada, et
esitatakse teave eelkõige alkohoolsete 
segujookide toitainete sisalduse kohta.

(34) Tarbijad peaksid olema teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele.
Sellepärast peaksid komisjon ja 
asjaomased sidusrühmad erandi 
kehtimisaja jooksul viima läbi uuringu, et
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teha kindlaks, millisest teabest oleks 
tarbijal kõige rohkem kasu ja millisel 
kujul oleks sellist teavet kõige tõhusam 
esitada.

Selgitus

Alkohoolsete jookide väljajätmine käesolevast ettepanekust on põhjendatud nende 
alkoholisisalduse tõttu. Tuleb olla ettevaatlik, et tarbijate teadlikkuse tõstmiseks ette nähtud 
meetmed ei eksitaks tarbijaid ega soodustaks väärtarbimist. Komisjon ja sidusrühmad 
peaksid seega otsima sobivaid vahendeid, mille abil saaks tarbijatele anda kasulikku teavet 
tõhusal viisil.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige 
nähtavamal osal või „pakendi esiküljel” 
olev teave on ostmise suhtes otsuse 
tegemisel kasulik. Sellepärast peaks 
kõnealune teave olema märgistuse kõige 
nähtavamal osal, et tarbijad toitu ostes 
peamist toitumisalast teavet hõlpsasti 
näeksid.

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Teabe asukohta käsitlevate
uuringute andmed on ebaselged.
Sellepärast peaks kogu kõnealune teave 
olema esitatud koos märgistuse samal
nähtaval osal, et tarbijad toitu ostes peamist 
toitumisalast teavet hõlpsasti näeksid.

Selgitus

Keskmisele tarbijale oleks märgistus lihtsamalt ja kergemini mõistetav, kui kogu oluline teave 
asuks samal nähtaval osal. See tähendab, et tagaküljel asuv märgistus peab sisaldama 
eranditult kogu teavet, mida tarbijad vajavad teadlike otsuste tegemiseks.

Muudatusettepanek 15
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Liikmesriikidel ei tohiks olla 
võimalust võtta käesoleva määrusega 
ühtlustatavas valdkonnas vastu muid 
sätteid peale käesolevas määruses 
sätestatute, välja arvatud juhul, kui 
käesolevas määruses on konkreetselt 
osutatud teisiti.

(42) Liikmesriikidel ei tohiks olla 
võimalust võtta käesoleva määrusega 
ühtlustatavas valdkonnas vastu muid 
sätteid peale käesolevas määruses 
sätestatute, välja arvatud juhul, kui 
käesolevas määruses on konkreetselt 
osutatud teisiti. Võttes arvesse, et riiklikud 
märgistusnõuded võivad tekitada takistusi 
vabale liikumisele siseturul, peaksid 
liikmesriigid täiendavalt põhjendama, 
miks kõnealuseid nõudeid on vaja 
kehtestada, ja kavandama meetmed, mida 
nad võtavad nõuete kohaldamise 
tagamiseks kaubandust kõige vähem 
piiraval viisil.

Selgitus

Käesoleva ettepaneku üks peamisi eesmärke on eeskirjade lihtsustamine ja siseturu toimimise 
tagamine. Pidades silmas, et riiklike nõuete täitmine suurendab ettevõtete kulutusi ja muudab 
keerulisemaks kaupade vaba liikumise, tuleks nõuda nende kehtestamise põhjendamist ning 
tõendite esitamist, et nende kasutamine on ühildatav kaupade vaba liikumisega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Et võimaldada huvitatud isikutel, 
eelkõige väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtetel esitada oma toodetel 
toitumisalast teavet, tuleks toitumisalast 
teavet kohustuslikuks muutvaid meetmeid 
kohaldada järk-järgult ja pikemate 
üleminekuperioodide jooksul ning 
mikroettevõtetele tuleks ette näha täiendav 
üleminekuperiood.

(49) Et võimaldada huvitatud isikutel, 
eelkõige väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtetel esitada oma toodetel 
toitumisalast teavet, tuleks toitumisalast 
teavet kohustuslikuks muutvaid meetmeid 
kohaldada järk-järgult ja asjakohaste 
üleminekuperioodide jooksul ning 
mikroettevõtetele tuleks ette näha sobiva 
pikkusega üleminekuperiood. Samuti 
tuleks näha ette ELi rahaline abi 
põllumajandussektori väikeste ja keskmise 
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suurusega ettevõtjate toetamiseks, et 
aidata neil kasutada teaduslikult 
põhjendatud teadmisi oma toodete 
toiteväärtuse kindlaksmääramiseks. Selle 
valdkonna ettevõtjatele peaks samuti 
pakkuma koolitusi, et nad saaksid oma 
sellealaseid teadmisi täiendada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kolmandatest riikidest pärit toitu võib 
turustada liidus ainult juhul, kui see 
vastab käesoleva määruse nõuetele.

Selgitus

Tarbijate huvides peavad kolmandatest riikidest pärit toiduained vastama 
märgistamisnõuetele.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „lähtekoht” – mis tahes koht, mis on 
märgitud kohaks, kust toodet tuuakse, 
ning see ei ole nõukogu määruse (EMÜ) nr 
2913/92 artiklites 23–26 määratletud 
päritoluriik;

g) „lähtekoht” – vastavalt nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 23 
lõikele 2 koht, riik või piirkond, kust 
tooted või põllumajanduslikud koostisosad 
on tervikuna saadud;

Selgitus

Siinkohal tuleks määratleda selgelt lähtekoha mõiste. Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
artikli 23 lõikes 2 esitatud definitsioon sobib raportöörile suurepäraselt, kuigi seal kasutatud 
mõiste „obtenu” (e.k „saadud”) on prantsuse keeles kohmakas. Ühest lähtekohast saadud 
toodete all mõistetakse eelkõige seal koristatud taimekasvatussaadusi ning seal sündinud ja 
kasvatatud elusloomi. Raportöör ei nõustu sellega, et töötlemise kohta võiks pidada 
lähtekohaks.
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Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „päritoluriik” – vastavalt nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklitele 23–
26 toote või põllumajandusliku koostisosa 
päritolukoht;

Selgitus

Asjakohane on lisada päritoluriigi mõiste, eristades seda lähtekoha mõistest.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) „oluline/olulised koostisosa(d)” – toidu 
koostisosa, mis moodustab enam kui 50 % 
sellest toidust;

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded,
tuleb kaaluda vajadust kehtestada uute 
nõuete jõustumise järgselt 
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded,
nähakse uute nõuete jõustumise järgselt
ette üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni, välja 
arvatud juhul, kui kõnealused nõuded on 
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seotud inimeste tervise kaitsmisega.

Selgitus

Kui kasutusele võetakse uued märgistusnõuded, kehtestatakse siseturu sujuva toimimise 
soodustamiseks ning võimalikult väikese hulga pakendijäätmete tekitamiseks tavaliselt 
üleminekuperiood, välja arvatud siis, kui tegemist on otsese ohuga rahvatervisele, sest sel 
juhul ei ole üleminekuperioodi kehtestamine asjakohane.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uued märgistusnõuded võetakse 
kasutusele ühtsete tähtaegade alusel, 
mille määrab kindlaks komisjon pärast 
konsulteerimist sidusrühmade 
esindajatega vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklis 290 osutatud menetlusele.

Selgitus

Uute märgistusnõuete killustatud ülevõtmine avaldab üleminekuperioodidele vaatamata 
olulist mõju uute märgistuste kujundamise kuludele ning tootevarude, toidupakendite ja 
märgistuste haldamisele. Seetõttu tuleks uued toidualast teavet käsitlevad õigusaktid vastavalt 
komisjoni esialgsele ettepanekule rakendada ühtse ajakava kohaselt.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teave toidu määratluse ja koostise, 
omaduste või muude iseloomulike tunnuste 
kohta;

a) teave toidu määratluse ja koostise,
koguste, omaduste või muude iseloomulike 
tunnuste kohta;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) mõju tervisele, sh toidu kahjuliku ja 
ohtliku tarbimisega seotud ohud ja 
tagajärjed;

välja jäetud

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Otsuse tegemisel, kas kohustuslik 
toidualane teave on vajalik, võetakse 
arvesse tarbijate enamiku hulgas levinud 
vajadust konkreetse teabe järele, mida
tarbijad väärtuslikuks peavad, või peetakse 
silmas üldtunnustatud kasu tarbijatele, mis 
võimaldab tarbijatel teha teadlikke 
valikuid.

2. Otsuse tegemisel, kas kohustuslik 
toidualane teave on vajalik, võetakse 
arvesse sidusrühmade võimalikku kulu ja 
kasu, mis on seotud konkreetse teabe
esitamisega, mida nad väärtuslikuks 
peavad, või peetakse silmas üldtunnustatud 
kasu, mis võimaldab tarbijatel teha 
teadlikke valikuid.

Selgitus

Uued märgistamiseeskirjad tuleks kasutusele võtta üksnes juhul, kui see on põhjendatud 
teaduslike uuringutega, mis kinnitavad uute nõuete eeliseid. Uue teabe esitamise kulud ei 
tohiks olla ebaproportsionaalsed. Märgistuse muutustel on märkimisväärne mõju ELi 
tootjatele, samuti impordile kolmandatest riikidest. Tarbijate ning tootjate vajaduste vahel on 
vaja luua tasakaal.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad ELi toimimise lepingu artiklis 114 
sätestatud menetluse kohaselt koostada 
selliste väidete ja mõistete 
mitteammendava loetelu, mille 
kasutamine on lõikest 1 tulenevalt igal 
juhul keelatud või piiratud.



AD\801217ET.doc 19/60 PE430.537v02-00

ET

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse säilitada ELi toidualase õigustiku olemasolev säte (direktiiv 
2000/13/EÜ), mis nõuab liikmesriikidelt ühist tegutsemist juhul, kui märgistustel esitatavate 
väidete ja mõistete kasutamist on vaja piirata. Sellise sätte puudumisel võib juhtuda, et 
üksikud riigid kehtestavad oma õigusnormid ning seetõttu võivad erinevused liikmesriikide 
mõistetes tekitada siseturul kaubandustõkkeid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohaldades ühenduse õigusaktides 
ettenähtud erandeid loodusliku mineraalvee 
ja eritoiduks ettenähtud toiduainete suhtes, 
ei omistata toidualase teabega ühelegi 
toidule inimeste haigusi vältida aitavaid või 
ravivaid omadusi või tervendavat toimet 
ega viidata niisugustele omadustele.

3. Kohaldades ühenduse õigusaktides 
ettenähtud erandeid loodusliku mineraalvee 
ja eritoiduks ettenähtud toiduainete suhtes, 
ei tohi omistada toidualase teabega ühelegi 
toidule inimeste haigusi vältida aitavaid või 
ravivaid omadusi või tervendavat toimet 
ega viidata niisugustele omadustele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f 
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta oleks kättesaadav ettevõtjale, 
kes toitu käitleb, selleks, et nõudmise
korral oleks ettevõtjal võimalik 
lõpptarbijale anda artikli 9 lõike 1 
punktides a–c ja f kirjeldatud 
kohustuslikku toidualast teavet.

Muudatusettepanek 29



PE430.537v02-00 20/60 AD\801217ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) toidu netokogus; e) toidu netokogus pakendamise hetkel;

Selgitus

Toidu netokogus võib tootmise ning müügi ja tarbimise vahele jääval ajavahemikul muutuda.
Tootja saab toidu netokogust mõjutada ainult pakendamise ajal ning ei vastuta netokoguste 
muutuste eest toidu müügi ja/või tarbimise ajal.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) tootja, pakendaja või ühenduses 
registrisse kantud müüja nimi või ärinimi
ja aadress;

h) liidus registrisse kantud tootja, 
pakendaja või kolmandatest riikidest 
pärinevate toodete puhul importija nimi, 
ärinimi või registreeritud kaubamärk ja 
aadress;

Selgitus

Kooskõlas ühenduse toodete ja imporditud toodete võrdse kohtlemise põhimõttega on 
kolmandatest riikidest imporditud toodete puhul asjakohane märkida tootele importija nimi.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 

i) lähtekoht;
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ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

– kui selle märkimise puudumine võib 
tarbijat toidu tegeliku päritoluriigi või 
lähtekoha määramisel oluliselt eksitada, 
eriti kui toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast;

– töötlemata ja ühe koostisosaga 
toiduainete puhul;
liittoiduainete lihal ja piimatoodetel 
põhinevate koostisosade puhul;
Liha, v.a veise- ja vasikaliha puhul võib 
esitada lähtekohaks ühe koha ainult 
juhul, kui loomad on sündinud, kasvanud 
ja tapetud ühes ja samas kohas. Kõikidel 
muudel juhtudel esitatakse eraldi teave 
sündimise, kasvatamise ja tapmise koha 
kohta.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) kasutamisjuhend, kui selleta ei ole 
võimalik toitu nõuetekohaselt kasutada;

j) kasutamisjuhend, kui toote kasutamine 
müüdaval kujul võib olla ohtlik;

Selgitus

Esialgse sõnastuse korral oleks tulnud näiteks soola või jahu pakendile märkida toote 
kasutamisvõimalused. Peamiseks eesmärgiks on tagada ohutus.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta.

välja jäetud
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Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Arvestades selle sätte olulisust, ei ole otstarbekas anda komisjonile ainuõigust kohustuslike 
andmete loetelu muutmiseks.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, et 
kehtestada korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelites piima ja piimatoodete 
suhtes erandeid artikli 9 lõikest 1 ja artikli 
10 lõikest 2. Liikmesriigid edastavad 
komisjonile viivitamatult nende meetmete 
teksti.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Erandid mikroettevõtetele ja 

põllumajandustootjatele
Mikroettevõtete ja põllumajandustootjate 
käsitööna valmistatud tooted vabastatakse 
artikli 9 lõike 1 punktis l sätestatud 
nõudest. Neid võib vabastada ka artikli 9 
lõike 1 punktides b–d ja g–k sätestatud 
teabenõuetest, kui tooteid müüakse nende 
valmistamiskohas ja müüjad oskavad 
vajalikku teavet anda.
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Selgitus

Tuleks vältida tarbetut koormust mikroettevõtetele ja põllumajandustootjatele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 − esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Metroloogia hõlmab meetodeid ja 
tehnikaid, mis võimaldavad 
parametriseerida tegelikkust kajastavat 
mudelit.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib ette näha teatud
kohustuslike andmete esitamise muul viisil 
kui selle esitamisena pakendil või 
märgistusel, tingimusel et käesoleva 
määruse II peatükis sätestatud 
üldpõhimõtted ja nõuded on täidetud.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse
täiendamise teel võetakse vastu artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Pakendi võimalikult ulatusliku 
vähendamise huvides soovitab komisjon 
kohustuslike andmete esitamist muul viisil 
kui pakendil, kasutades näiteks uusi info-
ja sidetehnoloogiaid nagu internet,
tingimusel et käesoleva määruse II peatükis 
sätestatud üldpõhimõtted ja nõuded on 
täidetud. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu ELi toimimise lepingu artiklis 290
osutatud menetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
artikli 41 sätteid.

4. Pakendamata või müügikohas 
pakendatud toidu puhul kohaldatakse 
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artikli 41 sätteid. Sellest olenemata 
tehakse artikli 9 lõike 1 punktis c 
nimetatud andmed tarbijatele soovi korral 
teatavaks müügikohas.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele viisil, mis tagab nende 
loetavuse ja vastab järgmistele mõõtudele:

– vähemalt 1 mm pakendi või ümbrise 
puhul, mille suurima külje või märgistuse 
pindala on 25–100 cm²;
– vähemalt 1,2 mm pakendi või ümbrise 
puhul, mille suurima külje või märgistuse 
pindala on suurem kui 100 cm².

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgistuse põhivärv peab eristuma toote 
põhivärvist, et tekiks kontrast, mis tagab 
teabe loetavuse ja arusaadavuse.

Muudatusettepanek 41
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta kohustuslike 
andmete esitamise üksikasjalikud 
eeskirjad ja eeskirjad lõikes 2 osutatud 
nõuete laiendamise kohta täiendavate 
kohustuslike andmetega artiklites 10 ja 38 
osutatud teatud kategooriasse või liiki 
kuuluva toidu puhul. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2.

välja jäetud

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lühendeid, sh esitähti, ei tohi 
kasutada, kui need võivad tarbijat 
eksitada.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kohustuslik toidualane teave märgitakse 
tähelepanu äratavasse kohta hästi nähtavalt, 
selgesti loetavalt ja vajaduse korral 
püsikindlalt. Seda ei tohi mingil viisil 
peita, varjata, kahjustada või segada muu 
teksti- või kujundlike elementidega või mis 
tahes muu vahepeale lisatud materjaliga.

6. Kohustuslik toidualane teave märgitakse 
tähelepanu äratavasse kohta hästi nähtavalt, 
selgesti loetavalt ja vajaduse korral 
püsikindlalt. Seda ei tohi mingil viisil 
peita, varjata või katkestada muu teksti-
või kujundlike elementidega, mis tahes 
muu vahepeale lisatud materjaliga või 
toidupakendi endaga, näiteks 
pealekleebitava osaga.

Selgitus

Täiendus on vajalik. Seisukohad selle kohta, milline teave hajutab tähelepanu, annaksid alust 
erinevateks tõlgendusteks ning ohustaksid seega toiduainetega kauplejate õiguskindlust.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Eritoiduks ettenähtud toiduainete 
puhul nõukogu 3. mai 1989. aasta 
direktiivi 89/398/EMÜ (eritoiduks 
ettenähtud toiduaineid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta) tähenduses, mille kohta on liidu 
õigusaktides sätestatud märgistuse 
kohustus lisaks artikli 9 lõikes 1 osutatud 
andmetele, peab märgistuse tähesuurus 
vastama loetavuse nõuetele tarbija jaoks 
ja märgistus sisaldama lisateavet 
asjaomaste toodete eriotstarbe kohta.
1 EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Kohustuslike andmete esitamise tõttu 
ei tohi suureneda pakendimaterjali või 
ümbrise mõõtmed ja/või kogus ega 
koormus keskkonnale mingil muul viisil.

Selgitus

Toidualase teabe esitamise kohustus võib anda ettevõtjatele põhjuse pakendi koguse 
suurendamiseks, millega kaasneb pakendijäätmete suurenemise oht. See oleks vastuolus 
Euroopa Liidu jäätmehoolduseeskirjades sätestatud ennetuspõhimõttega.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Kohustusliku toidualase teabe 
esitamiseks kasutatav märgistus ei tohi 
olla valmistatud materjalist, mis võib 
oluliselt takistada või tõkestada 
pakendimaterjali või toidupakendi 
korduvkasutamist või ringlussevõttu.

Selgitus

Euroopa Liidu jäätmehoolduseeskirjade kohaselt tuleb teha pingutusi tagamaks, et 
pakendimaterjale kasutataks korduvalt või lastaks ringlusse võimalikult suurel määral.
Märgistuse valmistamise materjalist, mis erineb pakendimaterjalist, võib nõuetekohast 
jäätmehooldust oluliselt takistada.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kus toodet turustatakse, 
võib oma territooriumil ette näha andmete 
esitamise ühes või mitmes keeles ühenduse 

2. Liikmesriik, kus toodet turustatakse, 
võib oma territooriumil ette näha andmete 
esitamise ühes või mitmes keeles ühenduse 
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ametlike keelte hulgast. ametlike keelte hulgast või selles 
liikmesriigis kasutatavate muude keelte 
hulgast.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on 
kohustuslik märkida ainult artikli 9 lõike 
1 punktides a, c, e, f ja l loetletud andmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele, mille suurim 
trükitekstiks kasutatav pealispind on alla
80 cm², on pakendil või märgistusel 
kohustuslik esitada ainult artikli 9 lõike 1 
punktides a, c, e ja f ning artikli 29 lõike 1 
punktis a loetletud andmed. Muude 
andmete esitamine pakendil peaks olema 
võimalik vabatahtlikkuse alusel. Artikli 9 
lõike 1 punktis b osutatud andmed 
esitatakse teiste vahendite kaudu või
tehakse kättesaadavaks tarbija taotluse 
korral.

Selgitus

Märge toidu energiasisalduse kohta on oluline teave ning see võib olla määrava tähtsusega 
teadliku ostuvaliku tegemisel. Tootjal peaks olema võimalus lisada vabatahtlikult täiendavat 
teavet.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Järgmised koostisosad võib loetleda 
pärast lõikes 1 osutatud loetelu mis tahes 
järjekorras: maitseained, maitsetaimed ja 
vürtsid (välja arvatud sool), looduslikud ja 
kunstlikud lõhna- ja maitseained, lõhna-
ja maitsetugevdajad, toidulisandid, 
vitamiinid ja toitained ning mineraalained 
ja nende soolad.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt;

e) joogid, mille alkoholisisaldus on üle 1,2 
mahuprotsendi, välja arvatud alkohoolsed 
segujoogid, mida tuntakse „alcopops”
nime all. Eelkõige määruses (EÜ) nr 
479/2008 ja nõukogu 10. juuni 1991. 
aasta määruse (EMÜ) nr 1601/91 
(millega sätestatakse aromatiseeritud 
veinide, aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad)1 artikli 2 lõikes 1
määratletud veinid ja veinitooted ning
määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 2 lõikes 
1 määratletud samalaadsed tooted, mis on 
valmistatud muudest viljadest kui 
viinamarjad, siider, pirnisiider, õlu ja 
piiritusjoogid. Komisjon koostab hiljemalt 
[...]* aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
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vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vajaduse korral vastu
järgmiste menetluste kohaselt:
i) nõukogu määruses (EÜ) nr 479/2008 
osutatud toodete puhul selle määruse 
artikli 113 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt;
ii) määruse (EMÜ) nr 1601/91 artikli 2 
lõikes 1 osutatud toodete puhul selle 
määruse artiklis 14 sätestatud menetluse 
kohaselt; 
iii) määruses (EÜ) nr 110/2008 osutatud 
toodete puhul selle määruse artikli 25 
lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt; 
iv) muude toodete puhul ELi toimimise 
lepingu artiklis 290 sätestatud menetluse 
kohaselt.
Ilma et see piiraks punktides i, ii ja iii 
osutatud toodete eriomadusi, mis on 
määratletud ülalnimetatud menetlustes, 
tuleb meetmeid rakendada järjepidevalt ja 
samaaegselt kõigi loetletud toodete puhul;
___________
*ELT: viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
1EÜT L 149, 16.6.1991, lk 1.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vajaduse korral võib üksikasjalikud 
eeskirjad lõikes 1 osutatud viite esitamise 
kohta võtta vastu järgmiste menetluste 
kohaselt:
i) määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 1 
lõikes 2 osutatud toodete puhul selle 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;
ii) määruse (EMÜ) nr 1601/91 artikli 2 
lõikes 1 osutatud toodete puhul selle 
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määruse artiklis 13 sätestatud menetluse 
kohaselt;
iii) määruses (EÜ) nr 110/2008 osutatud 
toodete puhul selle määruse artikli 25 
lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt;
iv) muude alkohoolsete jookide puhul ELi 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
menetluse kohaselt.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane koostisosa või koostisosade 
kategooria tuuakse märgistusel esile sõnas, 
pildis või graafiliselt, või

b) asjaomane koostisosa või koostisosade 
kategooria tuuakse märgistusel esile sõnas, 
pildis või graafiliselt, pidades seejuures 
silmas metroloogia põhimõtet ja vältides 
eksitavate toitumisalaste väidete esitamist;
või
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidu kasutamisjuhend peab 
võimaldama toiduainet asjakohaselt 
kasutada.

1. Toidu säilitamis- ja kasutamisjuhend
peavad olema märgitud nii, et toiduainet 
oleks võimalik asjakohaselt kasutada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27a
Teave eri loomaliikide 
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kasvamistingimuste kohta
ELi toimimise lepingu artiklis 290 
osutatud menetluse kohaselt esitab 
komisjon hiljemalt 31. detsembriks 2010 
konkreetsed kriteeriumid teabe 
esitamiseks eri loomaliikide 
kasvamistingimuste kohta, kellelt on 
saadud liha, lihatooted ja piim, tuginedes 
munade märgistamisele vastavalt 
komisjoni 23. mai 2007. aasta määrusele 
(EÜ) nr 557/2007, milles sätestatakse 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1028/2006 
(munade turustusnormide kohta) 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad1. Piima 
ja liha sisaldava toidu märgistamine 
toimub sellel alusel.
____________________

1ELT L 132, 24.5.2007, lk 5.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

b) valkude, rasva, küllastunud rasvhapete,
tööstuslike transrasvhapete ja süsivesikute 
sisaldus viitega looduslike ja lisatud 
suhkrute sisaldusele ning kiudainete ja
soola sisaldus.

Selgitus

Transrasvhapete ja suhkru sisaldus peab kuuluma kohustusliku toitumisalase teabe hulka, et 
tarbijatel oleks võimalik teada saada toidu kõikide toitainete sisaldust. Transrasvhapped 
suurendavad halva kolesterooli (LDL) ja vähendavad hea kolesterooli (HDL) hulka 
organismis. Samuti tuleb kindlaks määrata looduslike ja lisatud suhkrute vahekord, et tarbijat 
täpsemalt teavitada. Lisatud suhkur annab küll sama palju kaloreid kui looduslik suhkur, kuid 
rohkem rasva, kui seda organismis ei põletata.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes.
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nende 
jookide suhtes, mille alkoholisisaldus on 
üle 1,2 mahuprotsendi, välja arvatud 
alkohoolsed segujoogid, mida tuntakse 
„alcopops” nime all. Käesolevat lõiget ei 
kohaldata määruses (EÜ) nr 479/2008 ja 
määruse (EMÜ) nr 1601/91 artikli 2 
lõikes 1 määratletud veini ja veinitoodete
suhtes ning määruse (EÜ) nr 110/2008
artikli 2 lõikes 1 määratletud samalaadsete 
mitte viinamarjadest valmistatud toodete, 
siidri, pirnisiidri, õlle ja piiritusjookide 
suhtes. Komisjon koostab hiljemalt [...]*
aruande, milles käsitletakse artikli 19
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vajaduse korral vastu
järgmiste menetluste kohaselt:

i) määruses (EÜ) nr 479/2008 osutatud 
toodete puhul selle määruse artikli 113 
lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt;
ii) määruse (EMÜ) nr 1601/91 artikli 2 
lõikes 1 osutatud toodete puhul selle 
määruse artiklis 14 sätestatud menetluse 
kohaselt;
iii) määruses (EÜ) nr 110/2008 osutatud 
toodete puhul selle määruse artikli 25 
lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt;
iv) muude toodete puhul ELi toimimise 
lepingu artiklis 290 sätestatud menetluse 
kohaselt.
Ilma et see piiraks punktides i, ii ja iii 
osutatud toodete eriomadusi, mis on 
määratletud ülalnimetatud menetlustes, 
tuleb meetmeid rakendada järjepidevalt ja 
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samaaegselt kõigi loetletud toodete puhul.
___________
*ELT: viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) monoküllastumata rasvhapped; b) monoküllastumata rasvhapped
(sealhulgas omega-9 rasvhape);

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) polüküllastumata rasvhapped; c) polüküllastumata rasvhapped
(sealhulgas omega-3 rasvhape ja/või alfa-
linoleenhape (ALA) ning 
dohosaheksanoehape (DHA) / 
eikosapentaanhape (EPA), omega-6 
rasvhape);
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kolesterool;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kiudained; välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) valgud; välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) teised XIII lisa A osas loetletud 
ained.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võib lisada ka ülaltoodud kategooriate 
koostisosad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100grammi või 100 
ml kohta ja vastavalt artikli 32 lõigetele 
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ja 3 portsjoni kohta. portsjoni või ühiku kohta.

Selgitus

Selleks et tarbija saaks tulemuslikult võrrelda tooteid, mida ta tahab osta, peavad 
energiasisaldus ja toitainete sisaldus olema tingimata 100 grammi või 100 ml kohta, välja 
arvatud artiklis 32 toodud erandi puhul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Vabatahtlikku täiendavat toitumisalast 
teavet väljendatakse tabeli kujul XI lisa B 
osas esitatud võrdluskoguse protsendina 
100 grammi või 100 milliliitri kohta ja 
lähtuvalt artikli 31 lõikest 2 portsjoni 
kohta. Vajadusel väljendatakse vitamiinide 
ja mineraalide sisaldus igal juhul
võrdluskoguse protsendina, nagu on 
sätestatud XI lisa A osa punktis 1.

Selgitus

Mõistlik on seada nõuded võimaliku vabatahtliku lisateabe esitamise kohta, et jõuda selles 
asjas teatava ühtlustamiseni ja hoida ära tarbija eksitamise ohtu, mis muidu võiks tekkida.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni või ühiku kohta juhul, kui lõikes 
1 osutatud toiduaine netokaal on alla 100 
grammi.

Selgitus

Kui toiduainet tarbitakse harva 100 grammi kaupa (näiteks närimiskummi või kompvekke), 
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siis pole mõttekas näidata toitumisalast teavet 100 grammi kohta. Kui toiduaine on võrdsetes 
eelnevalt pakendatud portsjonites või eraldi ühikutena, on lubatud näidata teavet üksnes 
portsjoni või ühiku kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
väljendamisviisid määratakse kindlaks 
artiklis 44 osutatud riiklikus 
märgistussüsteemis.

2. Komisjon kehtestab täiendavate 
väljendamisviiside kasutamise ELi 
toimimise lepingu artiklis 290 osutatud 
menetluse kohaselt. Kriteeriumid 
põhinevad teaduslikult põhjendatud 
teadmistel toitumise ja toitainete kohta 
ning selle kohta, kuidas need mõjuvad 
tervisele. Komisjon taotleb kriteeriumide 
kehtestamiseks Euroopa 
Toiduohutusametilt asjakohase teadusliku 
arvamuse väljastamist kaheteist kuu 
jooksul.

Selgitus

Toidualase teabe täiendavad väljendamisviisid peaksid olema lubatud, kuid selliste 
väljendamisviiside kasutustingimused tuleks kehtestada ühenduse tasandil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed
kohustusliku toitumisalase teabe kohta
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõigete 1 ja 2 kohaselt 
esitatud andmed toitumisalase teabe kohta
peavad olema korraga näha ühes kohas ja 
tabeli kujul. Kohustuslikud andmed 
esitatakse järgmises järjekorras: energia,
valgud, rasvad, küllastunud rasvhapped,
tööstuslikud transrasvhapped, süsivesikud 
viitega looduslike ja lisatud suhkrute
sisaldusele, kiudained ja sool. Vabatahtlik 
täiendav teave tuleb esitada XIII lisas ette 
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nähtud järjestuses.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks artikli 34 lõike 1 kohaselt 
esitatud andmetele peab artikli 29 lõike 1 
punktis a ja XI lisa B osas osutatud 
kohustusliku teabe energiasisalduse kohta 
esitama kilokalorites 100 
grammi/milliliitri kohta ja vajadusel 
portsjoni kohta vastavalt artikli 31 lõikele 
2 ning see tuleb avaldada pakendi 
esiküljel paremal all nurgas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui IV lisas loetletud toitude 
toitumisalane teave on kohustuslik 
toitumis- või tervisealase väite tõttu, ei 
nõuta toitumisalase teabe esitamist 
märgistuse kõige nähtavamal osal.

Selgitus

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Muudatusettepanek 73



AD\801217ET.doc 39/60 PE430.537v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõiget 1 ei kohaldata direktiivis 
89/398/EMÜ ja selle direktiivi artikli 4 
lõikes 1 osutatud eridirektiivides 
määratletud toiduainete suhtes.

Selgitus

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products.
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega artiklis 44 
osutatud riikliku märgistussüsteemi alusel
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 
täidetud:

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

Selgitus

Toitumistähised tuleks ühtlustada Euroopa tasandil, et edendada toodete vaba liikumist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele.

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave olema selgelt loetav.

Selgitus

Kui vabatahtlikult toiduainete kohta antava teabe esitamist nõutakse samal viisil kui toodete 
puhul, mille kohta kehtivad kohustuslikud nõuded, on tõenäoline, et tootjad loobuvad teabe 
vabatahtlikust esitamisest. Olemasoleva ettepaneku jõustumisel hakkavad tarbijad saama 
vähem teavet kui praegu.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist, on endiselt lubatud esitada 
täiendavat vabatahtlikku toitumisalast 
teavet teatavale sihtrühmale, nt lastele, 
kui need konkreetsed kontrollväärtused 
on teaduslikult tõendatud, ei eksita 
tarbijat ning vastavad käesolevas 
määruses kehtestatud üldistele 
tingimustele.

Selgitus

XI lisa B osas esitatud kontrollväärtuste aluseks on võetud keskmine täiskasvanu. Tööstuses 
juba kasutusele võetud ja teaduslikult testitud ning kindlale sihtrühmale (nt lastele) suunatud 
toodete erinevad kontrollväärtused peaksid olema täiendava teabena jätkuvalt lubatud.

Muudatusettepanek 77
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast.

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsetes ühenduse
õigusaktides, eelkõige nõukogu 20. märtsi 
2006. aasta määruses (EÜ) nr 509/2006 
põllumajandustoodete ja toidu 
garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste 
kohta1, nõukogu 20. märtsi 2006. aasta 
määruses (EÜ) nr 510/2006 
põllumajandustoodete ja toidu 
geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste 
kaitse kohta2, nõukogu 25. mai 2009. 
aasta määruses (EÜ) nr 491/2009, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, 
millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus 
ning mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 
turukorralduse ühtne määrus)3, määruses 
(EÜ) nr 110/2008 ja määruses (EMÜ) nr 
1601/91 sätestatud nõuetele, kohaldatakse 
lõikeid 3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik 
või lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast.
____________________

1 ELT L 93, 31.3.2006, lk 1.

2 ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

3 ELT L 154, 17.6.2009, lk 1.

Selgitus

Probleemide vältimiseks määruse kohaldamisel on hädatarvilik mainida ühenduse kehtivaid 
õigusakte, eriti neid, mis puudutavad põllumajandustoodete päritolunimetusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toiduainete „talust taldrikule” 
kulgemise täieliku jälgitavuse tagamiseks 
peab märgistussüsteem kindlustama 
toodete jälgitavuse alates päritoluriigist ja 
esmasest tootjast. Seda reeglit ei 
kohaldata toodetele, mille puhul esmast 
tootjat ei ole võimalik kindlaks teha, nt 
piim.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liha, v.a veise- ja lähtekohtliha puhul 
võib esitada päritoluriigiks või 
lähtekohaks ühe koha ainult juhul kui 
loomad on sündinud, kasvanud ja tapetud 
ühes ja samas riigis või kohas. Muudel 
juhtudel esitatakse eraldi teave sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikkel 35 tekitaks ettevõtjatele tarbetuid probleeme.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 3 kohaldamist käsitlevad 
rakenduseeskirjad võib koostada 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud
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Selgitus

Il est important pour le consommateur de connaître la provenance d'un produit. Dans 
certains cas toutefois, il n'est pas toujours possible de déterminer un pays d'origine car les 
constituants du produit peuvent être issus de pays différents et changer tous les jours. Les 
règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine prévoient l'indication de la 
provenance sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise 
gravement en erreur le consommateur quant à l'origine véritable de l'aliment. Il convient de 
maintenir ces règles et de ne pas les remplacer par un nouvel énoncé.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Viski puhul on päritolumaa alati ära 
märgitud ja seda kõige nähtavamal kohal.
Kui viski on toodetud mitmes riigis, 
märgitakse ära iga riik eraldi.

Selgitus

Tava kohaselt on ELis müüdav viski päritolumaa märgisega, sest tarbijate jaoks on see teave 
väga tähtis. Mõne päritolumaa märgiseta viski puhul kasutatakse muid tähistusi, soovides 
jätta muljet, et viski pärineb mõnest peamisest viskit tootvast riigist, kuigi see ei vasta tõele.
Seetõttu peaks kõikidel ELis müüdavatel viskidel olema päritolumaa märgis, et vältida 
tarbijate eksitamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vabatahtlikult esitatavate andmete 
kasutamise tingimusi ja kriteeriumeid 
käsitlevad rakenduseeskirjad võib koostada 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud

6. Vabatahtlikult esitatavate andmete 
kasutamise tingimusi ja kriteeriumeid 
käsitlevad rakenduseeskirjad võib koostada 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu ELi toimimise lepingu artiklis 290
osutatud menetluse kohaselt, 
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kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. konsulteerides huvitatud pooltega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev peatükk ja selle sätted on välja 
jäetud.

Selgitus

Siseriiklikud sätted on vastuolus ühtlustamise ja siseturul kaupade vaba liikumise 
põhimõttega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev peatükk ja selle sätted on välja 
jäetud.

Selgitus

Siseriiklikud sätted on vastuolus ühtlustamise ja siseturul kaupade vaba liikumise 
põhimõttega.
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 51 a (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 a
Direktiivi 2001/110/EÜ 
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muudatusettepanekud
1. Nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivi 2001/110/EÜ (mee kohta)1

artikli 2 lõike 4 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a. Märgistusel peab olema viide mee 
päritoluriigile või -riikidele. Kui mesi on 
pärit mitmest liikmesriigist või 
kolmandatest riikidest, peab märgistusel 
olema üks järgmistest viidetest:
– „EÜ riikidest pärit mee segu”
– „Kolmandatest riikidest pärit mee segu”
Juhul kui EÜ riikidest pärit mee kogus on 
suurem kui kolmandatest riikidest pärit 
mee kogus:
– „EÜ riikidest ja kolmandatest riikidest 
pärit mee segu”
Juhul kui kolmandatest riikidest pärit mee 
kogus on suurem kui EÜ riikidest pärit 
mee kogus:
– „Kolmandatest riikidest ja EÜ riikidest 
pärit mee segu””
2. Direktiivi 2001/110/EÜ artikli 2 lõikele 
4 lisatakse järgmine punkt:
„a a) Kui mesi sisaldab kolmandast riigist 
pärit mett, tuleb märkida liikmesriigist ja 
kolmandast riigist pärit mee kogus 
protsentides.”
_______
1EÜT L 10, 2.1.2002, lk 47.”.

Selgitus

Praegused eeskirjad ei taga tarbijate nõuetekohast teavitamist ning võivad neid lausa 
eksitada. Mesi võib sisaldada minimaalselt liikmesriikidest pärit mett (nt 5%), kuid märgisel 
peab olema viide „ELi ja kolmandatest riikidest pärit mee segu”.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 10 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 50 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 10 miljonit eurot ning kelle puhul 
neid artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Enne [jõustumiskuupäev] turule viidud 
või märgistatud toitu, mis ei vasta 
käesoleva määruse nõuetele, võib müüa 
kuni selle minimaalse säilimisaja 
kuupäevani või tarvitamise lõpptähtajani.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – teine a taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– looduslikud suhkrud;

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – teine b taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisatud suhkrud;
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Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – teine c taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– küllastatud rasvhapped;

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – teine d taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– transrasvhapped;

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kiudained, välja jäetud

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– valgud, välja jäetud

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „transrasvhapped” – vähemalt ühte 4. „transrasvhapped” – vähemalt ühte 
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konjugeerimata transkonfiguratsiooni 
omavad vähemalt ühe metüleenrühmaga 
eraldatud süsinik-süsinik kaksiksidemega 
rasvhapped;

konjugeerimata transkonfiguratsiooni 
omavad vähemalt ühe metüleenrühmaga 
eraldatud süsinik-süsinik kaksiksidemega 
rasvhapped, v.a looduslikku päritolu, 
mäletsejalistest saadud transrasvhapped;

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. „looduslikud suhkrud” – toidus 
looduslikult sisalduvad monosahhariidid 
ja disahhariidid;
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. „lisatud suhkrud” – monosahhariidid 
ja disahhariidid, mida kasutatakse nende 
magustamisomaduste tõttu;
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „valgud” – valgusisaldus, mis 
arvutatakse järgmise valemi põhjal: valgud 
= lämmastiku üldsisaldus Kjeldahli järgi × 
6,25;

10. „valgud” – valgusisaldus, mis 
arvutatakse järgmise valemi põhjal: valgud 
= lämmastiku üldsisaldus Kjeldahli järgi × 
6,25 ja piimavalgu puhul × 6,38;

Selgitus

See on kooskõlas rahvusvahelise pakendatud toiduainete märgistamise üldstandardiga 
(CODEXi standard 1-1985), mille komisjon heaks kiitis.
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Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „märgitsuse kõige nähtavam osa” –
märgistuse osa, mis on kõige 
tõenäolisemalt esitatud või nähtav 
normaalsetes või tavapärastes müügi- või 
kasutustingimustes.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teraviljad, millest valmistatakse 
põllumajandusliku päritoluga destillaati 
või etüülalkoholi piiritusjookide ja muude 
üle 1,2 mahuprotsendise 
alkoholisisaldusega jookide 
valmistamiseks.

d) teraviljad, millest valmistatakse 
alkohoolset destillaati.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada erandit ja viia see kooskõlla Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) arvamusega. Esialgne sõnastus võib põhjustada olukorra, kus 
tooted märgistatakse allergiat tekitavateks, kuigi need EFSA arvamuse kohaselt allergeenseid 
aineid ei sisalda. Komisjon arvab samuti, et praegust sõnastust tuleks tundlike tarbijate 
eksitamise vältimiseks muuta.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vadak, millest valmistatakse 
põllumajandusliku päritoluga destillaati 
või etüülalkoholi piiritusjookide ja muude 
üle 1,2 mahuprotsendise 

a) vadak, millest valmistatakse alkohoolset
destillaati;
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alkoholisisaldusega jookide
valmistamiseks;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada erandit ja viia see kooskõlla Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) arvamusega. Esialgne sõnastus võib põhjustada olukorra, kus 
tooted märgistatakse allergiat tekitavateks, kuigi need EFSA arvamuse kohaselt allergeenseid 
aineid ei sisalda. Komisjon arvab samuti, et praegust sõnastust tuleks tundlike tarbijate 
eksitamise vältimiseks muuta.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 8 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pähklid, millest valmistatakse 
põllumajandusliku päritoluga destillaati 
või etüülalkoholi piiritusjookide ja muude 
üle 1,2 mahuprotsendise 
alkoholisisaldusega jookide 
valmistamiseks;

a) pähklid, millest valmistatakse 
alkohoolset destillaati;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada erandit ja viia see kooskõlla Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) arvamusega. Esialgne sõnastus võib põhjustada olukorra, kus 
tooted märgistatakse allergiat tekitavateks, kuigi need EFSA arvamuse kohaselt allergeenseid 
aineid ei sisalda. Komisjon arvab samuti, et praegust sõnastust tuleks tundlike tarbijate 
eksitamise vältimiseks muuta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – pealkiri 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TOIDUKAUBA 
LIIK VÕI RÜHM

ÜKSIKASJAD

5 A. TOIDUAINED, MIS SISALDAVAD 
GENEETILISELT MUUNDATUD 
ORGANISMIDEST SAADUD KOOSTISOSI
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Toiduained, mis 
sisaldavad 
geneetiliselt 
muundatud 
organismidest 
saadud koostisosi

„Toidu koostisosad, mis 
on saadud geneetiliselt 
muundatud 
organismidest”
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– töödeldud tooted, mille ainsaks 
töötlemisviisiks on olnud suitsutamine või 
laagerdumine, ja mis koosnevad 
ühestainsast koostisosast või koostisosade 
rühmast;

– töödeldud tooted, mille ainsaks 
töötlemisviisiks on olnud suitsutamine või 
laagerdumine, samuti puuviljad ja 
juurviljad, mida on kuivatatud ja hiljem 
vajadusel vee lisamise teel 
rehüdratiseeritud (nagu kuivatatud 
ploomid ja aprikoosid), ja mis koosnevad 
ühestainsast koostisosast või koostisosade 
rühmast;

Selgitus

See muudatusettepanek käsitleb puuvilju, nagu ploomid (ainus koostisosa), mida säilitamise 
eesmärgil kuivatatakse ja millele võib lisada vett.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– maitsetaimed, vürtsid või nende segud; – maitsetaimed, lõhna- ja maitseained,
vürtsid või nende segud;
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kaheksateistkümnes taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toit, millega tootja varustab väikestes 
tootekogustes vahetult lõpptarbijat või 
kohalikku jaemüüjat, kes vahetult 
varustavad lõpptarbijat;

– toit, millega väikeettevõtja varustab 
väikestes tootekogustes vahetult 
lõpptarbijat või kohalikku jaemüüjat, kes 
vahetult varustavad lõpptarbijat;
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – üheksateistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– närimiskumm;
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – üheksateistkümnes b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toit, mille kogus on väiksem kui 5 g/ml;
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – üheksateistkümnes c taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kustutamatult märgistatud klaaspudelid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nimetus, mille all toodet müüakse, peab 
sisaldama andmeid või tuleb sellele lisada 

1. Nimetus, mille all toodet müüakse, peab 
sisaldama andmeid või tuleb sellele lisada 
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andmed toidu füüsikalise oleku või 
eritöötluse kohta (nt pulbristatud, 
külmkuivatatud, külmutatud, 
sügavkülmutatud, kontsentreeritud, 
suitsutatud) kõikidel juhtudel, kui sellise 
info puudumine võiks ostjat eksitada.

andmed toidu füüsikalise oleku või 
eritöötluse kohta (nt pulbristatud, uuesti 
külmutatud, külmkuivatatud, külmutatud, 
sügavkülmutatud, kontsentreeritud, 
suitsutatud) kõikidel juhtudel, kui sellise 
info puudumine võiks ostjat eksitada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – C a osa (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C A OSA – SÕNA „MESI” KASUTAMISE 
ERIREEGLID

Sõna „mesi” ning mõisteid „mett 
sisaldav” või „meest valmistatud” võib 
toote nimetuses või mis tahes graafilises 
või mittegraafilises osises, milles 
osutatakse sellele, et toode sisaldab mett, 
kasutada üksnes juhul, kui vähemalt 50 % 
toote suhkrusisaldusest pärineb meest. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – C b osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C b OSA – TEISTSUGUSE TOIDU 
MULJE JÄTVA TOIDU AMETLIK 
NIMETUS
Toit, mis jätab teistsuguse toidu mulje, või 
mille koostisosa on asendatud 
imitatsiooniga, märgistatakse järgmiselt:
Erinevused tüübis, 
kvaliteedis ja 
koostises

Ametlik nimetus

Juustuga võrreldes 
on piimarasv 
asendatud osaliselt 
või täielikult 

„Juustulaadne 
toode”
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taimerasvaga

Singiga võrreldes 
on koostist 
muudetud ning see 
sisaldab 
peenestatud 
koostisosi, mille 
lihasisaldus on 
tunduvalt väiksem

„Singilaadne 
toode”

Selgitus

Juustu- ja singilaadsete toodete puhul on probleemiks asjaolu, et koostisosade loetelus 
esitatud koostisosade üksikasjadest ei selgu kohe, et tegemist on asendustoodetega. Seda 
takistust on võimalik ületada, kui muuta ametlik nimetus täpsemaks, et tagada tarbijatele 
võimalus mõista esmapilgust, mis tüüpi tootega on tegu.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud õli puhul, välja arvatud 
juhul, kui küllastunud rasvade ja 
transrasvhapete kogus on toitumisalases 
teabes ära toodud

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud õli puhul.

Selgitus

Tarbijad pööravad koostisosade loetelus tähelepanu mõistele „hüdrogeenitud rasv”, et 
kontrollida kunstlike transrasvhapete sisaldust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punkt 2 – teine veerg – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud rasva puhul, välja 
arvatud juhul, kui küllastunud rasvhapete 
ja transrasvhapete kogus on 

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud rasva puhul.
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toitumisalases teabes ära toodud.

Selgitus

Tarbijad pööravad koostisosade loetelus tähelepanu mõistele „hüdrogeenitud rasv”, et 
kontrollida kunstlike transrasvhapete sisaldust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punkt 17 – esimene veerg – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Inimtarbimiseks sobivad imetajate ja 
linnuliikide skeletilihased koos looduslikult 
nende juurde kuuluva või nende küljes 
oleva koega, kus rasva ja sidekoe 
kogusisaldus ei ületa allpool osutatud 
väärtusi ja kus liha on teise toidukauba 
koostisosa. Käesolev määratlus ei kehti 
„lihamassi“ määratluse alla kuuluvate 
toodete kohta.

17. Inimtarbimiseks sobivad imetajate ja 
linnuliikide skeletilihased koos looduslikult 
nende juurde kuuluva või nende küljes 
oleva koega, kus rasva ja sidekoe 
kogusisaldus ei ületa allpool osutatud 
väärtusi ja kus liha on teise toidukauba 
koostisosa. Määratlus hõlmab lihaga 
kaetud kontidelt mehaanilisel teel 
eraldatud liha, mille suhtes ei kehti 
lihamassi määratlus, mis on toodud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29.
aprilli 2004. aasta määruses nr 853/2004, 
millega sätestatakse loomset päritolu 
toidu hügieeni erieeskirjad1.
______
1 ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

Selgitus

Vastavalt lihamassi määratlusele käsitletakse lihana sellist liha, mis on toodetud nn Baaderi-
tehnoloogiat kasutades. EÜ 2007. aasta teadusprojekti HISTALIM tulemused näitavad 
selgelt, et nii organoleptilisest ja mikrobioloogilisest seisukohast kui ka koostise osas ei ole 
seda liiki liha ja hakkliha vahel mingit erinevust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tahket toitu müüakse vedelas Kui tahket toitu müüakse vedelas 
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keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka 
kuivatatud olekus toidu netomass.

keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka 
kuivatatud olekus toidu netomass 
pakendamise hetkel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 1 – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vitamiin A (μg)         800 Vitamiin A (μg)         800

Vitamiin D (μg)             5 Vitamiin D (μg)         5
Vitamiin E (mg)           10 Vitamiin E (mg)           12

Vitamiin K (μg)         75
Vitamiin C (mg)          60 C-vitamiin (mg)          80
Tiamiin (mg)               1,4 Tiamiin (mg)                1,1
Riboflaviin (mg)             1,6 Riboflaviin (mg)           1,4
Niacine (mg)               18 Niatsiin (mg)             16  
Vitamiin B6 (mg)        2 Vitamiin B6 (mg)        1,4
Folatsiin (μg)          200 Foolhape (μg)   200
Vitamiin B12 (μg)     1 Vitamiin B12 (μg)         2,5
Biotiin (mg)              0,15 Biotiin (μg)             50
Pantoteenhape (mg) 6 Pantoteenhape (mg) 6

Kaltsium (mg)           800 Kaltsium (mg)          800

Kaalium (mg)   2000
Kloriid (mg)  800

Fosfor (mg)              800 Fosfor (mg)  700
Raud (mg)                          14 Raud (mg)           14
Magneesium (mg)           300 Magneesium (mg) 375
Tsink (mg)                        15 Tsink (mg)           10

Vask (mg)             1
Mangaan (mg)    2
Fluoriid (mg)    3,5
Seleen (μg)             55
Kroom (μg)             40
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Molübdeen (μg)             50
Jood (μg)                        150 Jood (μg)             150

Selgitus

Uus määrus peab võtma arvesse Euroopa Liidu Teatajas 28. oktoobril 2008. aastal ilmunud 
direktiivi nr 2008/100 toidu toitumisalase teabega märgistamise kohta soovituslike päevaste 
koguste, energiasisalduse arvutamise koefitsientide ja mõistete osas. Raportöör teeb 
ettepaneku asendada direktiivis nr 2008/100 komisjoni poolt esitatud tabel „vitamiinid ja 
mineraaltoitained, mida võib esitada, ja nende soovituslikud päevased kogused (RDA)”, et 
pidada kinni kehtivatest õigusaktidest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % punktis 1 
kindlaksmääratud päevasest 
toitumissoovitusest 100 g või 100 ml kohta
või pakendi kohta, kui pakend sisaldab 
ainult ühe portsjoni.

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta:

– 15 % päevasest toitumissoovitusest 100 g 
kohta tahketes toodetes või pakendi kohta, 
kui pakend sisaldab ainult ühe portsjoni;
või
– 7,5 % päevasest toitumissoovitusest 100 
ml kohta vedelike puhul; või
– 5 % RDAst 100 kcal (12 % RDAst 1 MJ) 
kohta või
– vastavalt määruse (EÜ) nr 1925/2006 
artikli 6 kohaselt lubatud erandite alusel 
esitatud kogus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia ja valitud toitainete (välja arvatud 
vitamiinid ja mineraaltoitained) 
võrdlusratsioonid (täiskasvanutel)

Energia ja valitud toitainete (välja arvatud 
vitamiinid ja mineraaltoitained) 
võrdlusratsioonid (täiskasvanutel)¹
____________________

1 Võrdlusratsioonid on orienteeruvad ja need 
määrab üksikasjalikumalt kindlaks Euroopa 
Toiduohutusamet.

Selgitus

Võrdlusratsioonid on orienteeruvad ja need peaks täpsemalt kindlaks määrama Euroopa 
Toiduohutusamet.
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Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa – tabel – rida 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia või toitaine Tarbimise 
võrdlusandmed

Monoküllastumata 
rasvhapped

34 g
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Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa – tabel – rida 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Polüküllastumata 
rasvhapped

16 g
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Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa – tabel – rida 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Omega-6 
rasvhapped

14 g
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Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa – tabel – rida 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Omega-3 
rasvhapped

2,2 g

– ALA 2,0 g
– EPA/DHA 0,2 g
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Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – A osa – tabel – esimene rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— energia kJ ja kcal – energia kcal
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