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Muudatusettepanek 202
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Mõne toidu kohta väidetakse, et 
selle tarbimisel olevat tervisele teatav 
kasulik mõju. Kõnealused andmed peavad 
olema mõõdetavad ja kontrollitavad.

Or. ro

Selgitus

Mõne toiduainete turule toodud toote (nt teraviljahelveste) puhul väidetakse, et selle 
tarbimisel võetaks pikas perspektiivis kaalust alla. Kui toidu puhul esitatakse niisuguseid 
andmeid turunduslikel põhjustel, võib see tarbijaid eksitada. Tavapäraselt peaks õiguslooja 
tegema kohustuslikuks selle, et kõnealustele andmetele tuleb lisada toitumiskava, milles 
esitatakse teave selle kohta, millistel tingimustel niisugused tulemused saavutatakse.

Muudatusettepanek 203
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Et vältida käitlejate toidualase teabe 
alast vastutust käsitlevate eeskirjade 
killustumist, on asjakohane toidukäitlejate 
sellealast vastutust selgitada.

(21) Et vältida niisuguste eeskirjade 
killustumist, mis käsitlevad käitlejate 
vastutust vale, eksitava või puuduliku
toidualase teabe korral, tuleks
toidukäitlejate sellealane vastutus selgelt 
kindlaks määrata. Seejuures tuleks 
juhinduda eeskirjadest, mis on 
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruses 
(EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja 
kasutamise kohta1.
-----
1 ELT L 229, 1.9.2009, lk 1.
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Or. de

Selgitus

Asjaomaste sidusrühmade õiguskindluse huvides on tingimata vajalik määrata selgelt 
kindlaks nende kohustused. Lisaks on eesmärk see, et kaubandusettevõtjaid ei tehtaks 
vastutavateks selliste asjaolude eest, mis ei ole nende vastutus- või mõjualas. Euroopa Kohtu 
Lidl-Italia asjas tehtud otsuses rõhutatakse, et kehtivate õigusnormidega ei ole 
toidukaupmeestele seni tagatud piisavat õiguskindlust.

Muudatusettepanek 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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.

Or. en

Selgitus

Kohustusliku teabe loetelusse tehtud mis tahes muudatusel on märkimisväärne mõju 
toiduaine- ja joogitööstusele.  Seepärast on oluline, et õigusaktis oleks selgelt öeldud, et uute 
märgistusnõuete kaalumisel tuleb konsulteerida kõikide sidusrühmadega, tagades seeläbi 
menetluse läbipaistvuse ja selle, et kõik osapooled saavad avaldada oma arvamust.
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Muudatusettepanek 205
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Teatavad koostisosad või muud ained, 
mida toidu tootmisel kasutatakse ja mis 
säilivad toidus, põhjustavad tarbijatel 
allergiat või talumatust ning mõned neist 
ohustavad tarbijate tervist. On oluline anda 
teavet lisaainete, abiainete ja muude 
allergeenilise toimega ainete sisalduse 
kohta, et võimalda toiduallergia või 
talumatusega tarbijail teha teadlikke ja 
ohutuid otsuseid.

(24) Teatavad koostisosad või muud ained, 
mida toidu tootmisel kasutatakse ja mis 
säilivad toidus, põhjustavad tarbijatel 
allergiat või talumatust ning mõned neist 
ohustavad tarbijate tervist. On oluline anda 
teavet lisaainete, abiainete ja muude 
allergeenilise toimega ainete või 
haigestumise ohtu suurendavate ainete 
sisalduse kohta, et võimalda toiduallergia 
või talumatusega tarbijail teha teadlikke ja 
ohutuid otsuseid.

Or. ro

Selgitus

Kui teatavaid koostisosasid, eelkõige lisaaineid, aga ka toidu töötlemisel tekkivaid jääke 
manustatakse kõrges kontsentratsioonis, võib seeläbi kasvada haigestumiste oht.
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Muudatusettepanek 206
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Teatavad koostisosad või muud ained, 
mida toidu tootmisel kasutatakse ja mis 
säilivad toidus, põhjustavad tarbijatel 
allergiat või talumatust ning mõned neist
ohustavad tarbijate tervist. On oluline anda 
teavet lisaainete, abiainete ja muude 
allergeenilise toimega ainete sisalduse 
kohta, et võimalda toiduallergia või 
talumatusega tarbijail teha teadlikke ja 
ohutuid otsuseid.

(24) Teatavad koostisosad või muud ained, 
mida toidu tootmisel kasutatakse ja mis 
säilivad toidus, võivad inimestel 
põhjustada allergiat ja talumatust või
ohustavad tarbijate tervist. Seetõttu on 
oluline anda teavet lisaainete, abiainete ja 
muude teaduslikult tõendatud
allergeenilise toimega ainete sisalduse 
kohta, et võimalda eelkõige toiduallergia 
või talumatusega tarbijail valida 
sihipäraselt toitu, mis on nende jaoks 
ohutu. Isegi niisuguste ainete jäljed tuleks 
märgistusel esitada, et raskeid allergiaid 
põdevad inimesed saaksid teha ohutuid 
valikuid. Selleks tuleks välja töötada 
ühised eeskirjad.

Or. sv

Muudatusettepanek 207
Holger Krahmer

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 võtta üheskoos 
arvesse niisuguseid tegureid nagu 



AM\799895ET.doc 7/94 PE431.051v01-00

ET

kirjatüüp, värv ja kontrastsus.

Or. de

Muudatusettepanek 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning seega tuleks 
selliseid tegureid nagu kirja suurus, 
tähemärgi kuju, värv ja eristuvus kaaluda 
üheskoos, et tagada tarbijate rahulolu 
toiduainete märgistusega.

Or. en

Selgitus

Märgistuse loetavus on tarbijate jaoks olulise tähtsusega ja peaks uue määruse raames olema 
jätkuvalt nõutav.  Märgistuse selguse hindamisel tuleb siiski kaaluda erinevaid tegureid ja 
mitte ainult tähemärgi suurust.

Muudatusettepanek 209
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete segujookide
puhul esitada teave nende koostisosade 

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete jookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
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kohta. kohta.

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva määruse eesmärk on tarbijate tervise kõrgetasemeline kaitse, tuleb seda sätet 
kohaldada kõikide alkohoolsete jookide suhtes.

Muudatusettepanek 210
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete segujookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta.

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete jookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta.

Or. sv

Selgitus

Tarbijate jaoks on oluline, et neid teavitataks ka alkohoolsete jookide koostisosadest. See on 
eriti oluline tarbijate jaoks, kes põevad diabeeti.

Muudatusettepanek 211
Glenis Willmott and Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete segujookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta.

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks kõikide alkohoolsete jookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 212
Dagmar Roth– Behrendt

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) 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 
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) 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 

(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) 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 
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 ja
toitumisalase teabe, välja arvatud 
energiasisalduse, esitamisest vabastada.
Energiasisaldus tuleks esitada hästi 
loetavalt toote esiküljel. 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) artikli 2 
lõikes 1 osutatud õlle ja piiritusjookide 
puhul kohaldada samasugust erandit. 
Komisjon koostab siiski pärast viie aasta 
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käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

möödumist käesoleva määruse 
jõustumisest aruande ning võib vajaduse 
korral teha ettepaneku käesoleva 
määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. de

Selgitus

Hoolimata veini ja õlle puhul tehtavast põhimõttelisest erandist tuleks ka nende alkohoolsete 
jookide puhul energiasisaldus alati esitada.

Muudatusettepanek 213
Carl Schlyter

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) 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 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 
välja 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 

välja jäetud
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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 1576/892 
kehtetuks tunnistamise kohta) 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.

Or. en

Selgitus

Et käesoleva määruse eesmärk on tarbijate kõrgetasemeline tervisekaitse, siis on 
mõistetamatu, miks peaks eelistama just alkohoolseid jooke ja need märgistusnõuete 
kohaldamisest välja jätma.

Muudatusettepanek 214
Renate Sommer

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) 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 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet 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) 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 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
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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) 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.

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 õlle, liköörveinide, 
poolvahuveinide, aromatiseeritud veinide 
ja samalaadsete toodete, mis on 
valmistatud muudest viljadest kui 
viinamarjad, puuviljaõlu ja piiritusjookide 
puhul, nagu need on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
110/2008 (piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta)1 artikli 
2 lõikes 1, ning muude alkohoolsete
jookide 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 ELT L 39, 13.2.2008, lk 11.

Or. de

Selgitus

Sõnastuse selgemaks muutmine ja kohandamine artiklitega 20 ja 29.
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Muudatusettepanek 215
Bernadette Vergnaud

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) 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 
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) 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.

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet alkohoolsete jookide 
kohta. Ühenduse erieeskirjad on juba 
kehtestatud veinide märgistamise kohta.
Nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määrusega (EÜ) nr 479/2008 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) ja nõukogu 10. 
juuni 1991. aasta määrusega (EÜ) nr 
1601/1991 nähakse ette põhjalik tehniliste 
standardite komplekt, mis hõlmab kõiki 
veini ja veinitoodete valmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide ja veinitoodete
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 
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) artikli 2 
lõikes 1 osutatud õlle ja piiritusjookide 
ning kõigi muude jookide, mille 
alkoholisisaldus on üle 1,2 
mahuprotsendi, puhul kohaldada 
samasugust erandit. Komisjon koostab 
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siiski pärast kolme aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. fr

Selgitus

Tekstiga vabastatakse ajutiselt teatavad alkohoolsed joogid koostisosade ja toidualase teabe 
esitamise kohustusest, põhjusel, et need joogid moodustavad eriomase toiduainete kategooria, 
mida reguleerivad erieeskirjad. Kuid aromatiseeritud veinitooteid ei mainita. Ometi on need 
joogid konkreetselt hõlmatud määrusega nr 1601/91. Lisaks tuleks võtta arvesse kõiki 
alkohoolseid jooke ja vähendada aruande esitamise ja vajadusel erinõuete kehtestamise 
tähtaega.

Muudatusettepanek 216
Åsa Westlund

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 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. 

välja jäetud
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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.

Or. sv

Selgitus

Tarbijate jaoks on oluline, et neid teavitataks ka alkohoolsete jookide koostisosadest. See on 
eriti oluline tarbijate jaoks, kes põevad diabeeti.

Muudatusettepanek 217
Glenis Willmott and Nessa Childers

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) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 

välja jäetud
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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 esitaud 
lubatud veinivalmistustavade ja -
menetluste loetelus; igasugune loetelust 
välja 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 1576/892 
kehtetuks tunnistamise kohta) 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.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Elisabetta Gardini

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 

(29) Asjakohane on märkida päritoluriik 
ja töödeldud toodete puhul valmistootes 
kasutatud põllumajandusliku tooraine 
lähtekoht, mille eesmärk on suurendada 
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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.

üldist läbipaistvust ja jälgitavust, et tarbija 
saaks teha teadliku ostu. 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.

Or. it

Muudatusettepanek 219
Oreste Rossi

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) Ilma et see piiraks päritolumärgistust 
käsitlevate kehtivate kohustuslike 
valdkondlike eeskirjade kohaldamist,
tuleks märge toidu ja töödeldud toodete 
esmase koostisosa päritoluriigi või 
lähtekoha kohta esitada alati, kui selle 
puudumine võiks tarbijat eksitada toote 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha suhtes.
Muudel juhtudel 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.

Or. it
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Selgitus

Kehtivad kohustuslikud valdkondlikud eeskirjad näevad juba ette päritolumärgistuse. 
Tarbijate eksitamist tuleb vältida. 

Muudatusettepanek 220
Dagmar Roth– Behrendt

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.

(29) Märge toidu või selle peamise 
koostisosa päritoluriigi või lähtekoha kohta 
tuleks esitada alati.

Or. de

Selgitus

Kuna toidu või peamise koostisosa päritoluriik tuleks alati esitada.

Muudatusettepanek 221
Carl Schlyter

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 

(29) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada ühest 
koostisosast koosnevate toitude ning 
paljudest koostisosadest koosnevate 
toiduainete olulise ja toidule 
iseloomuliku(e) koostisosa(de) puhul.
Selline märge tuleks samuti esitada alati, 
kui selle puudumine võiks tarbijat eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
suhtes. Muudel juhtudel on päritoluriiki või 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Päritoluriik/ lähtekoht on paljude tarbijate jaoks väga väärtuslik teave. Seetõttu peaks selle 
esitamine olema kohustuslik ühest koostisosast koosnevate toodete ning paljudest 
koostisosadest koosnevate toiduainete olulise ja toidule iseloomuliku(e) koostisosa(de) puhul.

Muudatusettepanek 222
Åsa Westlund

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 

(29) Märge toidus kasutatud 
põllumajandusliku tooraine (sealhulgas 
liha) päritoluriigi kohta tuleks esitada 
kõige sobivamal viisil, et tagada täielik 
läbipaistvus ja jälgitavus. 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.
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märgistuse puhul.

Or. sv

Muudatusettepanek 223
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Euroopa ühenduse 
mittesooduspäritolu reeglid on sätestatud 
nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik, ja selle 
rakendussätetega komisjoni 2. juuli 1993. 
aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega 
kehtestatakse rakendussätted nõukogu 
määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik.
Toidu päritoluriigi määratlemine tugineb 
neile reeglitele ja on kaubandusettevõtetele 
ja haldusasutustele tuttav ning see peaks 
lihtsustama nende põhimõtete rakendamist.

(31) Euroopa ühenduse 
mittesooduspäritolu reeglid on sätestatud 
nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik, ja selle 
rakendussätetega komisjoni 2. juuli 1993. 
aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega 
kehtestatakse rakendussätted nõukogu 
määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik.
Toidu päritoluriigi määratlemine tugineb 
neile reeglitele ja on kaubandusettevõtetele 
ja haldusasutustele tuttav ning see peaks 
lihtsustama nende põhimõtete rakendamist.
Liha ja liha sisaldava toidu suhtes tuleks 
kohaldada diferentseeritumaid reegleid, 
võttes arvesse sündimise, kasvamise ja 
tapmise kohti.

Or. en

Selgitus

Liha puhul ei ole asjakohane märkida ainult üht päritolukohta, kui sündimise, kasvamise ja 
tapmise kohad on erinevad. Uuringute kohaselt on koht, kus loomad on sündinud, kasvanud ja 
tapetud tarbijatele äärmiselt tähtis.
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Muudatusettepanek 224
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Määrusega 1829/2003/EÜ sätestati 
vastavad märgistuseeskirjad toiduainetele, 
mis sisaldavad GMOsid, ning nende 
eeskirjade kohaselt ei kohaldata 
erimärgistust juhul, kui GMOde juhuslik 
sisaldus toiduaines ei ületa lubatud 0,9%. 
Samal ajal on vastu võetud erinevaid 
siseriiklikke õigusakte, mis lubavad 
tootjatel erimärgistada tooted, mis on 
pärit loomadelt, keda ei ole toidetud 
GMOdega. Nii tootja kui ka tarbija 
seisukohalt oleks kasulik, kui komisjon 
teeks ettepaneku võtta kasutusele GMO-
vabade toiduainete ühtne märgistus. See 
võimaldaks ühenduse tasandil arengut ja 
Euroopa tarbijad saaksid teha GMO-
vabade toiduainete vastava märgistuse 
abil teadliku valiku.

Or. fr

Selgitus

Oleks mõistlik, et komisjon teeb kiiresti ettepaneku GMO-vabade toiduainete ühtse märgistuse 
kohta, et täiendada GMOsid sisaldada võivate toiduainete märgistamist ja jälgitavust 
käsitlevaid kehtivaid õigusakte ning vastata ka Euroopa tarbijate kasvavale nõudmisele 
GMO-vabade toiduainete järgi, tagades tarbijatele vaba valiku.

Muudatusettepanek 225
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Toitumisalane tekst toidu kohta 
käsitleb toidu energiasisaldust ja teatavate 
toitainete sisaldust toidus. Toitumisalase 

(32) Toitumisalane tekst toidu kohta 
käsitleb toidu energiasisaldust ja teatavate 
toitainete sisaldust toidus. Toitumisalase 
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teabe kohustuslik esitamine peaks 
abistama avalikkusele suunatud 
toitumisõpetuse alaste meetmete 
rakendamist ja toetama teadlikku toidu 
valikut.

teabe kohustuslikku esitamist pakendi esi-
ja tagaküljel peaksid toetama 
liikmesriikide meetmed, näiteks 
rahvatervise poliitika osana toitumisalane 
tegevuskava, milles antakse konkreetseid 
soovitusi avalikkusele suunatud 
toitumisõpetuse alaste meetmete 
rakendamiseks ja toetatakse teadlikku 
toidu valikut.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Komisjoni valges raamatus 
„Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega 
seotud terviseküsimustega tegelemise 
Euroopa strateegia” rõhutati teatavaid 
rahvatervise seisukohast olulisi 
toitumisalaseid tegureid. Sellepärast on 
asjakohane, et kohustuslikule 
toitumisalasele teabele esitatavad nõuded 
neid tegureid arvesse võtaksid.

(33) Komisjoni valges raamatus 
„Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega 
seotud terviseküsimustega tegelemise 
Euroopa strateegia” rõhutati teatavaid 
rahvatervise seisukohast olulisi 
toitumisalaseid tegureid. Sellepärast on 
asjakohane, et kohustuslikule 
toitumisalasele teabele esitatavad nõuded 
on kooskõlas valge raamatu soovitustega.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Carl Schlyter

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 

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

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva määruse eesmärk on tarbijate tervise kõrgetasemeline kaitse, tuleb seda sätet 
kohaldada kõikide alkohoolsete jookide suhtes.

Muudatusettepanek 228
Horst Schnellhardt

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 teostama erandi 
kehtivusaja jooksul uuringuid, et määrata 
kindlaks, milline teave on tarbija jaoks 
kõige kasulikum ning milline on kõige 
tõhusam viis selle andmiseks.

Or. de

Selgitus

Jätkuvalt tuleks kaaluda toitumisalase ja koostisosade alase teabe esitamist alkohoolsete 
jookide märgistusel. Komisjon peaks esitama ettepanekud, mida on võimalik võrdselt 
kohaldada kõikide alkohoolsete jookide suhtes ja mis on ühtsed.

Muudatusettepanek 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 

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

kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave kõikide alkohoolsete 
jookide energiasisalduse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Et vältida tööstuse asjatut 
koormamist, on asjakohane vabastada 
teatavat liiki toidud (töötlemata toiduained 
või toiduained, mille puhul toidualane 
teave ei määra tarbija valikuid) 
kohustuslikust toitumisalase teabega 
märgistamisest, seda välja arvatud juhul, 
kui sellise teabe esitamine on ette nähtud 
ühenduse muude õigusaktidega.

(36) Et vältida toidutootjate ja kaubanduse
asjatut koormamist, on asjakohane 
vabastada teatavat liiki toidud (töötlemata 
toiduained või toiduained, mille puhul 
toidualane teave ei määra tarbija 
ostuvalikuid, või mille välispakend või 
märgistus on liiga väike kohustusliku 
märgistuse esitamiseks) kohustuslikust 
toitumisalase teabega märgistamisest, seda 
välja arvatud juhul, kui sellise teabe 
esitamine on ette nähtud ühenduse muude 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Ei tohi lubada seda, et ulatuslikumate märgistuseeskirjade tõttu tuleb edaspidi suurendada 
toidupakendeid või standardmärgistust. See tooks kaasa rohkem pakendijäätmeid või 
suuremad portsjonid või ka eksitavalt suured pakendid.

Kui toidualast teavet ei saa pakendile trükkida, sõltub tootmiskohas trükitava märgistuse 
suurus trükiseadmetest. Neid seadmeid kasutatakse sageli paindlikult mitmete eri 
standardsuuruses märgistuste igapäevaseks trükkimiseks.
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Muudatusettepanek 231
Kartika Tamara Liotard

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. Uuringute andmetel soovivad tarbijad 
teavet nelja peamise toitaine (rasvad, 
küllastunud rasvhapped, suhkur ja sool) 
ja energiasisalduse kohta märgistuse 
kõige nähtavamal osal või „pakendi 
esiküljel”, kuna nad on arvamusel, et see 
teave on ostmise suhtes otsuse tegemisel 
kasulik. Sellepärast peaks see piiratud 
hulk toitumisalast teavet olema 
kohustuslik pakendi esiküljel ning sellele 
tuleks lisada täielikum kohustuslik 
toitumisalane teave pakendi tagaküljel.

Or. en

Selgitus

Uuringud näitavad, et tarbijad soovivad kohustuslikku teavet piiratud arvu toitainete kohta 
pakendi esiküljel, mis aitab neil teha ostuotsuseid. Enamik tarbijaid soovib kõnealust piiratud 
teavet, mida täiendaks täielikum kohustuslik toitumisalane teave pakendi tagaküljel.

Muudatusettepanek 232
Antonyia Parvanova

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 

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
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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.

taset. Uuringud on näidanud, et tarbijad 
soovivad teavet nelja peamise toitaine 
kohta märgistuse kõige nähtavamal osal 
või „pakendi esiküljel”, kuna nad on 
arvamusel, et see teave on ostmise suhtes 
otsuse tegemisel kasulik. Sellepärast peaks 
see piiratud hulk teavet olema kohustuslik 
pakendi esiküljel ning sellele tuleks lisada 
täielikum toitumisalane teave pakendi 
tagaküljel.

Or. en

Selgitus

Uuring näitab, et tarbijad soovivad kohustuslikku teavet piiratud arvu toitainete kohta 
pakendi esiküljel, mis aitab neil teha ostuotsuseid. Enamik tarbijaid soovib kõnealust piiratud 
teavet, mida täiendaks täielikum kohustuslik toitumisalane teave pakendi tagaküljel.

Muudatusettepanek 233
Dagmar Roth– Behrendt

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. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või pakendi esiküljel olev teave 
energiasisalduse kohta on ostmise suhtes 
otsuse tegemisel kasulik. Toitumisalane 
teave tuleks koos energiasisaldusega 
esitada tootepakendil samas kohas ja 
selgelt.

Or. de

Selgitus

Energiasisaldus tuleks esitada alati esiküljel. Lisaks sellele peaksid toitumisalane teave ja 
energiasisaldus olema esitatud selgelt.
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Muudatusettepanek 234
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses 
puuduvad aga andmed selle kohta, kuidas 
keskmine tarbija mõistab ja kasutab teabe 
alternatiivseid väljendusviise. Sellepärast 
on asjakohane võimaldada erinevate 
märgistussüsteemide väljatöötamist ja 
uuringute jätkamist tarbijate arusaamade 
kohta erinevates liikmesriikides, et 
vajaduse korral kasutusele võtta 
ühtlustatud süsteem.

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile meeldib selgitava 
elemendiga süsteem, sest selle abil saab 
kiiresti teha teadlikke otsuseid. 
Olemasolevad andmed on näidanud, et 
lihtsustatud märgistussüsteem, kus 
kasutatakse mitut tunnusvärvi 
toitumisalase teabe kergemaks ja 
kiiremaks mõistmiseks, on tarbijate jaoks 
parim ja eelistatud valik.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad andmed on näidanud, et tarbijad eelistavad toitumisalast teavet pakendi 
esiküljel, mis oleks väljendatud selgitava elemendi kasutamise, nimelt mitme tunnusvärvi abil, 
kuna see aitab neil kiiresti ja kergelt teha teadlikke toiduvalikuid.

Muudatusettepanek 235
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
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väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses 
puuduvad aga andmed selle kohta, kuidas 
keskmine tarbija mõistab ja kasutab teabe 
alternatiivseid väljendusviise. Sellepärast 
on asjakohane võimaldada erinevate 
märgistussüsteemide väljatöötamist ja 
uuringute jätkamist tarbijate arusaamade 
kohta erinevates liikmesriikides, et 
vajaduse korral kasutusele võtta 
ühtlustatud süsteem.

väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile meeldib selgitava 
elemendiga süsteem, sest selle abil saab 
kiiresti teha teadlikke tervislikke otsuseid. 
Olemasolevad andmed on näidanud, et 
lihtsustatud märgistussüsteem, kus 
kasutatakse mitut tunnusvärvi 
toitumisalase teabe kergemaks ja 
kiiremaks mõistmiseks, on tarbijate jaoks 
parim ja eelistatud valik.

Or. en

Selgitus

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here:

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008:
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Muudatusettepanek 236
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
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kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses 
puuduvad aga andmed selle kohta, kuidas 
keskmine tarbija mõistab ja kasutab teabe 
alternatiivseid väljendusviise. Sellepärast 
on asjakohane võimaldada erinevate 
märgistussüsteemide väljatöötamist ja 
uuringute jätkamist tarbijate arusaamade 
kohta erinevates liikmesriikides, et 
vajaduse korral kasutusele võtta 
ühtlustatud süsteem.

kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile meeldib selgitava 
elemendiga süsteem, sest selle abil saab 
teha kiireid otsuseid. Tarbijauuringud on 
näidanud, et tarbijad hindavad ja 
mõistavad kõige paremini mitme 
tunnusvärvi kasutamist kõrgtöödeldud 
toodetel. Et saaks võrrelda tooteid eri 
suurusega pakendites, on otstarbekas 
siduda toitumisalane teave edaspidigi 
kohustuslikuna kogusega 100g/100ml. 
Kui toit on pakendatud üksikportsjonina, 
peaks toitumisalane teave portsjoni kohta 
olema täiendavalt kohustuslik.

Or. en

Selgitus

Asjaomase muudatusettepaneku muutmine raportööri poolt. Tarbijauuringud on näidanud, et 
tarbijatele on kõrgtöödeldud toodete puhul kiirete ja teadlike otsuste tegemiseks kõige 
sobivam mitme tunnusvärvi kasutamine.

Muudatusettepanek 237
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Et lubada täiendavaid viise 
toitumisalase teabe esitamiseks, mis 
võimaldab tarbijatel teha tervislikumaid 
valikuid, võib kohustuslikku toitumisalast 
teavet väljendada võrdluskoguse 
protsendina. Kõnealused võrdluskogused 
peavad põhinema kindlal teaduslikul 
alusel. Seda silmas pidades on Euroopa 
Toiduohutusamet väljastanud teadusliku 
arvamuse, mille alusel määratletakse 
soovituslikud väärtused.

Or. fr
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Selgitus

Soovitatava päevase tarbimiskoguse süsteem, mille töötas välja toiduainetööstus, ei põhine 
tingimata toitumisalaselt teaduslikul alusel. Seetõttu pole GDA märgistuse kohaldamise 
kogemusi siiani teaduslikult hinnatud. Seepärast on tarbijate tervise ja rasvumisprobleemiga 
seoses hädavajalik, et süsteemi, sealhulgas portsjoni suuruseid, võrdluskoguseid – eriti 
suhkru jaoks –, süsivesikuid ja võrdlusisikuid (täiskasvanu, naine, mees või laps) hinnatakse 
ja põhjendatakse teaduslikult.

Muudatusettepanek 238
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Komisjon peaks esitama ettepaneku 
keelustada kogu ELis kunstlikud 
transrasvhapped. Kuni sellise keelu 
jõustumiseni peaks kunstlike 
transrasvhapete sisalduse märkimine 
olema kohustuslik.

Or. en

Selgitus

Oma raportis valge raamatu kohta, mis käsitleb toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega 
seotud terviseküsimusi, nõudis Euroopa Parlament kunstlike transrasvhapete keelustamist 
kogu ELis. Kuna kunstlikud transrasvhapped on tervisele kahjulikud ja välditavad, tuleks 
neile tarbijate kaitsmiseks kehtestada kogu ELis keeld. Kuni sellise keelu jõustumiseni peaks 
kunstlike transrasvhapete märgistamine olema kohustuslik.

Muudatusettepanek 239
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul esitatud 
toitainete koguseid ja võrdlevaid näitajaid 

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval ning terviklikul kujul 
esitatud toitainete koguseid ja võrdlevaid 
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käsitlev tekst, mille alusel saab hinnata 
toidu toiteomadusi, peaks moodustama 
tervikuna toitumisalase teabe ja seda ei 
peaks käsitlema üksikute väidete rühmana.

näitajaid käsitlev toitumisalane teave, 
mille alusel saab hinnata toidu 
toiteomadusi, peaks moodustama tervikuna 
toitumisalase teabe ja seda ei peaks 
käsitlema üksikute väidete rühmana.
Toitumisalase teabe loetavuse tagamiseks 
peaks märgistuse kõige nähtavam osa 
olema pakendi esiküljel paremal ülaosas.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele 
piiratud, peetakse teavet võimalike 
allergeenide kohta väga oluliseks. On 
tõendeid selle kohta, et enamik 
toiduallergiaga seotud intsidente seostub 
pakendamata toiduga. Sellepärast tuleks 
tarbijatele kõnealust teavet alati esitada.

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus otsustada, millal ja kuidas
kehtestada eeskirju, mis käsitlevad teabe 
esitamist pakendamata toidus sisalduvate 
allergeenide kohta.

Or. en

Selgitus

Pakendamata toidu küsimuse saavad ELi institutsioonidest paremini lahendada liikmesriigid 
siseriiklike õigusaktide abil.
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Muudatusettepanek 241
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest 
olenevalt jääma õigus kehtestada eeskirju, 
mis käsitlevad teabe esitamist 
pakendamata toidu kohta. Ehkki sellistel 
juhtudel on tarbijate nõudlus muu teabe 
järele piiratud, peetakse teavet võimalike 
allergeenide kohta väga oluliseks. On 
tõendeid selle kohta, et enamik 
toiduallergiaga seotud intsidente seostub 
pakendamata toiduga. Sellepärast tuleks 
tarbijatele kõnealust teavet alati esitada.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Pakendamata toit ei tohiks kuuluda käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 242
Dagmar Roth– Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele piiratud, 
peetakse teavet võimalike allergeenide 
kohta väga oluliseks. On tõendeid selle 
kohta, et enamik toiduallergiaga seotud 
intsidente seostub pakendamata toiduga. 
Sellepärast tuleks tarbijatele kõnealust 
teavet alati esitada.

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele piiratud, 
peetakse teavet energiasisalduse ja
võimalike allergeenide kohta väga 
oluliseks. On tõendeid selle kohta, et 
enamik toiduallergiaga seotud intsidente 
seostub pakendamata toiduga. Sellepärast 
tuleks tarbijatele kõnealust teavet alati 
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esitada.

Or. de

Selgitus

Ka pakendamata toodete puhul on energiasisalduse ning allergeenilise toimega koostisosade 
ja komponentide esitamine tarbijate jaoks ülimalt oluline.

Muudatusettepanek 243
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele piiratud, 
peetakse teavet võimalike allergeenide 
kohta väga oluliseks. On tõendeid selle 
kohta, et enamik toiduallergiaga seotud 
intsidente seostub pakendamata toiduga.
Sellepärast tuleks tarbijatele kõnealust 
teavet alati esitada.

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu ja toitlustusettevõtjate pakutava 
toidu kohta. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele piiratud, 
peetakse teavet võimalike allergeenide 
kohta väga oluliseks. Sellepärast peaks 
tarbijatel olema võimalik kõnealust teavet 
alati saada.

Or. it

Selgitus

Teksti selguse ja täpsuse  huvides.



PE431.051v01-00 34/94 AM\799895ET.doc

ET

Muudatusettepanek 244
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele piiratud, 
peetakse teavet võimalike allergeenide 
kohta väga oluliseks. On tõendeid selle 
kohta, et enamik toiduallergiaga seotud 
intsidente seostub pakendamata toiduga. 
Sellepärast tuleks tarbijatele kõnealust 
teavet alati esitada.

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele piiratud, 
peetakse teavet võimalike allergeenide 
kohta väga oluliseks. On tõendeid selle 
kohta, et enamik toiduallergiaga seotud 
intsidente seostub pakendamata toiduga. 
Sellepärast tuleks tarbijatele kõnealust 
teavet alati esitada. Pakendamata toidu all 
mõistetakse kogu toitu, mida pakutakse 
lõpptarbijale pakendamata kujul või mis 
pakitakse otse lõpptarbija jaoks.

Or. sv

Muudatusettepanek 245
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Tagamaks, et üksikasjalikud toidualast 
teavet käsitlevad nõuded koostatakse ja 
kehtestatakse järk-järgult ja et need 
tuleneksid parimatest tavadest, peaksid 
ühenduse ja riikide tasandil olema 
paindlikud mehhanismid, mis põhinevad 
avatud ja läbipaistval avalikul arutelul ning 
suure hulga representatiivsete 

(45) Tagamaks, et üksikasjalikud toidualast 
teavet käsitlevad nõuded koostatakse ja 
kehtestatakse järk-järgult ja et need 
tuleneksid parimatest tavadest, peaksid 
ühenduse ja riikide tasandil olema 
paindlikud mehhanismid, mis põhinevad 
avatud ja läbipaistval avalikul arutelul ning 
suure hulga representatiivsete 
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sidusrühmade pideval suhtlusel. Need 
mehhanismid võivad viia riiklike 
mittesiduvate märgistussüsteemide 
väljatöötamiseni, mis tugineb põhjalikele 
tarbijauuringutele ja sidusrühmadega 
peetavatele ulatuslikele 
konsultatsioonidele. Tuleks välja töötada 
ka tarbijatele suunatud mehhanismid, mis 
aitaksid tarbijatel riikliku 
märgistussüsteemi alusel märgistatud toitu 
identifitseerida kas 
identifitseerimisnumbri või mõne sümboli 
abil.

sidusrühmade pideval suhtlusel. Need 
mehhanismid võivad viia riiklike 
märgistussüsteemide väljatöötamiseni, mis 
tugineb põhjalikele tarbijauuringutele ja 
sidusrühmadega peetavatele ulatuslikele 
konsultatsioonidele. Liikmesriikide 
juhtimisel tuleks välja töötada tervise 
edendamise mehhanismid, et tarbijad 
saaksid riikliku märgistussüsteemi alusel 
märgistatud toitu identifitseerida.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Riiklike mittesiduvate eeskirjade 
süsteemi raames peaks toitumisalase 
teabe esitamine graafiliselt või 
sümbolitega olema lubatud, kui see ei 
eksita tarbijaid ja on tõendatud, et 
keskmised tarbijad saavad sellisest 
esitusviisist aru.

Or. sv

Selgitus

On oluline, et liikmesriikidele antaks võimalus kasutada ka tulevikus niisuguseid 
tootekirjeldusi (nt niisugused sümbolid nagu Rootsi nn võtmeaugu märgistus), mis on 
tarbijate seisukohalt edukaks osutunud.
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Muudatusettepanek 247
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse alus
kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks
toidualase teabe valdkonnas, võttes arvesse 
tarbijate seisukohtade ja teabevajaduse 
erinevusi ning tagades samas siseturu 
sujuva toimimise.

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamine
toidualase teabe valdkonnas, võttes arvesse 
tarbijate seisukohtade ja teabevajaduse 
erinevusi ning tagades samas siseturu 
sujuva toimimise.

Or. sv

Muudatusettepanek 248
János Áder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kolmandatest riikidest pärit toitu ei 
tohi ühenduses turule viia seni kaua, kui 
see ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

Or. hu

Selgitus

Tarbijate huvides tuleb tagada, et ka kolmandatest riikidest pärit toit vastaks 
märgistusnõuetele. 

Muudatusettepanek 249
Glenis Willmott

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
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toidu suhtes, mis on valmistatud muul 
viisil kui ettevõtlustegevuse käigus, mille 
puhul ei ole täheldatav teatav järjepidevus 
ja 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.

Or. en

Selgitus

Käesolev ettepanek peaks kajastama põhjenduses 15 esitatud arvamust, mille kohaselt tuleks 
käesoleva ettepaneku kohaldamisalast välja jätta heategevus- ja ühekordsed üritused (koolid 
jms).

Muudatusettepanek 250
Esther de Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „pakendamata toit” – toit, mida 
pakutakse lõpptarbijale pakendamata 
kujul ja mis pakitakse, kui üldse, alles 
lõpptarbijale müümise hetkel, või toit ja 
värske toit, mis pakitakse müügipäeval 
vahetult müügiks;

Or. en

Selgitus

Müügikohas toimuva pakkimise piirangud ei ole piisavalt selged. Mitme müügikohaga 
käsitöönduslikes ettevõtetes pakitakse tooted sageli müügipäeval keskses tootmiskohas enne 
nende jaotamist müügikohtade vahel. Näiteks Hollandis olid ametiasutused nõus ühendama 
mõisted „värske” ja „pakendamata”.
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Muudatusettepanek 251
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ,,pakendamata toit” – toit, mida 
pakutakse lõpptarbijale pakendamata 
kujul ja mida ei pakita või mis pakitakse 
alles lõpptarbijale väljastamise hetkel, 
ning toit ja värske toit, mis vahetuks 
väljastamiseks pakitakse eelnevalt 
väljastamiskohas;

Or. de

Selgitus

Poodides ja toitlustusettevõtetes pakitakse toitu eelnevalt ka hügieenilistel põhjustel ning 
tavapäraselt väljastatakse toit lõpptarbijale niisuguste töötajate juuresolekul, kes on 
võimelised teavet jagama. Individuaalselt pakitud toidu puhul ei ole pakutavate toodete 
mitmekesisuse ning toitude pidevalt vahelduvate koostiste tõttu võimalik esitada pakitud toidu 
suhtes kohustuslikke andmeid. Ei ole oluline, kas toit müüakse või antakse tasuta ära.

Muudatusettepanek 252
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „pakendamata toit” – toit, mida 
pakutakse lõpptarbijale pakendamata 
kujul või mis pakitakse tarbija soovil 
müügikohas või toit, mis pakitakse 
müügipakendisse vahetult müügiks;

Or. en
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Muudatusettepanek 253
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „pakendamata toit” – toit, mida 
pakutakse lõpptarbijale pakendamata 
kujul või mis pakitakse tarbija soovil 
müügikohas või toit, mis pakitakse 
müügipakendisse vahetult müügiks;

Or. en

Selgitus

Oluline on, et pakendamata toidu mõiste hõlmaks müügikohas vahetult müügiks pakendatavat 
toitu ja tarbija soovil pakendatavat toitu, kuna see ei erine pakendamata toidust.
Muudatusettepanekus esitatud sõnastus põhineb komisjoni ettepaneku artikli 41 lõikel 1.

Muudatusettepanek 254
Elisabetta Gardini

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

Or. it
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Muudatusettepanek 255
Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „lähtekoht” – mis tahes eelmises 
punktis määratletud päritolukohast erinev 
koht, kust pärineb valmistoote 
valmistamiseks kasutatud peamine 
põllumajanduslik tooraine;

Or. it

Selgitus

Tarbijatele õige informatsiooni andmise tagamiseks on vaja teha vahet lähtekohal ja 
päritoluriigil, mis on määratletud ühenduse tollitariifistikus Sageli ajavad tarbijad segi koha, 
kus toit on valmistatud, kohaga, kus töötlemiseks kasutatav põllumajandustoode on 
kasvatatud. Tarbija teadliku valiku tagamiseks on vajalik täpseid ja selgeid päritolukoha ja 
lähtekoha määratlusi.

Muudatusettepanek 256
Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „päritoluriik” – toote valmistamiseks 
kasutatava peamise põllumajandusliku 
tooraine päritolukoht;

Or. sv

Selgitus

Ka mõiste „päritoluriik” tuleb määratleda, et eristada seda lähtekohast.
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Muudatusettepanek 257
Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) „töötlemine” –  protsess, mille 
käigus ühest või mitmest 
põllumajanduslikust toorainest saab 
valmistoode;

Or. it

Muudatusettepanek 258
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s a) „toidu tarvitamise lõpptähtaeg” –
kuupäev, milleni toit tuleb ära tarvitada. 
Pärast seda kuupäeva ei tohi toitu 
sellisena tarbijatele enam väljastada ega 
edasi töödelda;

Or. de

Selgitus

Mõiste „tarvitamise lõpptähtaeg” lisamine raportöör Sommeri poolt on tervitatav. Mõistet 
tuleks aga täiendada: tarbijatele väljastamise keelule tuleks lisada veel ka edasitöötlemise 
keeld. Tarvitamise lõpptähtaja möödudes kaob otstarbekohane kasutamine toiduna. 
Edasitöötlemise keeluga tõmmatakse kriips peale säilivustähtaja ületanud lihaga 
kauplemisele.
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Muudatusettepanek 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s a) „valmistamiskuupäev” – kuupäev, 
millal toidust saab kirjeldatud toode.

Or. en

Selgitus

Tarbijale antava teabe täiustamiseks tuleks kasutusele võtta valmistamiskuupäeva mõiste.
Muudatusettepanekus esitatud mõiste ühtib standardis CODEX STAN 1-1985 määratletud 
mõistega.

Muudatusettepanek 260
Struan Stevenson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

t a) „töötlemine“ – protsess, mille käigus 
muudetakse üks (või mitu) 
põllumajandussaadus(t) valmistooteks;

Or. en

Selgitus

Mõiste määratlus on vajalik, kuna muudetud artiklis 9 viidatakse töödeldud toidule.
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Muudatusettepanek 261
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) „toiduaine imitatsioon” – toiduaine, 
mis jätab mõne muu toiduaine mulje ja 
mille puhul on tavapäraselt kasutatav 
koostisaine täielikult või osaliselt mõne 
muuga asendatud.

Or. de

Selgitus

Tarbijate ootusi petetakse selliste toiduainete imitatsioonide üha laialdasema kasutamisega, 
milles koostisosad on asendatud odavamate aseainetega.

Muudatusettepanek 262
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse mõistes osutab toidu 
päritoluriik toidu päritolule vastavalt 
päritolu määratlusele nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 2913/92 artiklites 23–26.

3. Käesoleva määruse mõistes osutab toidu 
päritoluriik toidu päritolule vastavalt 
päritolu määratlusele nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 2913/92 artiklites 23–26. 
Liikmesriikide puhul tähendab 
päritoluriik alati asjaomast liikmesriiki.

Or. en

Selgitus

Päritoluriigi määratlemisel viidatakse komisjoni ettepaneku lõikes 3 ühenduse 
tolliseadustikule. Ühenduse tolliseadustiku kohaselt võib aga päritolukohaks olla "EL” või 
liikmesriik. Seetõttu on oluline täpsustada, et EList pärit toidu puhul tähendab päritoluriik 
alati liikmesriiki, mitte ELi tervikuna.
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Muudatusettepanek 263
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liha ja liha sisaldava toidu puhul 
märgitakse päritoluriigiks riik, kus loom 
sündis, suurema osa oma elust kasvas ja 
tapeti. Juhul kui need kohad on erinevad, 
nimetatakse päritoluriigile viidates kõik 
kolm kohta.

Or. en

Selgitus

Liha puhul ei ole asjakohane märkida ainult üht päritolukohta, kui sündimise, kasvamise ja 
tapmise kohad on erinevad. Uuringute kohaselt on teave koha kohta, kus loomad on sündinud, 
kasvanud ja tapetud tarbijatele äärmiselt tähtis.

Muudatusettepanek 264
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidualase teabe esitamisega püütakse
tagada tarbijate tervise ja huvide 
kõrgetasemeline kaitse, luues vahendi, 
mille alusel lõpptarbijad saaksid teha 
teadlikke valikuid ja toituda turvaliselt, 
eelkõige pidades silmas tervisealaseid, 
majanduslikke, keskkonnaalaseid, 
sotsiaalseid ja eetilisi kaalutlusi.

1. Toidualase teabe ja käesoleva määruse 
eesmärk on tagada tarbijate tervise ja 
huvide kõrgetasemeline kaitse, luues 
vahendi, mille alusel lõpptarbijad saaksid 
teha teadlikke valikuid ja toituda 
turvaliselt, eelkõige pidades silmas 
tervisealaseid, majanduslikke, 
keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja eetilisi 
kaalutlusi.

Or. sv

Selgitus

Artikli 3 lõike 2 kohaselt on toidualast teavet käsitlevate õigusaktide eesmärk saavutada 
ühenduses toidu vaba liikumine. Lisaks peaks õigusaktide eesmärk seisnema ka selles, et 
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pakkuda tarbijate tervise kõrgetasemelist kaitset.

Muudatusettepanek 265
Holger Krahmer

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, 
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. Uued 
toiduainete märgistamise eeskirjad 
kehtestatakse vastavalt ühtsele 
kohaldamistähtajale, mille määrab 
kindlaks komisjon pärast liikmesriikide ja 
sidusrühmadega konsulteerimist.

Or. de

Selgitus

Uute märgistamise eeskirjade erineval ajal kehtestamisel on ettenähtud 
üleminekuperioodidest hoolimata oluline mõju uute märgistuste väljatöötamise kuludele ning 
kauba-, pakendi- ja etiketivarude kasutamisele. Sellest tulenevalt tuleks uuesti sisse viia uute 
märgistamise eeskirjade kehtestamise ühtse alguskuupäeva põhimõte (vastavalt komisjoni 
esialgsele ettepanekule). 

Muudatusettepanek 266
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
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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.

õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
kehtestatakse 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.

Or. en

Selgitus

Kui kasutusele võetakse uued märgistusnõuded, kehtestatakse siseturu sujuva toimimise 
soodustamiseks ning võimalikult väikese hulga pakendijäätmete tekitamiseks tavaliselt 
üleminekuperiood.

Muudatusettepanek 267
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säilimisaeg, ladustamine ja ohutu 
kasutamine;

ii) säilimisaeg, ladustamine, vajaduse 
korral säilitamistingimused pärast toote 
avamist, ja ohutu kasutamine

Or. es

Selgitus

Praegu on palju tooteid, millel ei ole täpsustatud nende säilitusaega pärast avamist ning 
seda, kas neid peab näiteks säilitama teatud kindlal temperauuril. See tuleks täpsustada 
tarbija ohutuse tagamiseks.
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Muudatusettepanek 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 võimalikke kulusid ja kasu 
sidusrühmadele (sh tarbijad, tootjad jt)
konkreetse teabe esitamise eest, mida 
tarbijad väärtuslikuks peavad, või peetakse 
silmas üldtunnustatud kasu, mis võimaldab 
tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Or. en

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 muutmisel on märkimisväärne mõju nii ELi 
tootjatele kui ka kolmandatest riikidest pärit impordile; tarbijate ja tootjate vajaduste vahel 
tuleb leida tasakaal.

Muudatusettepanek 269
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sisendades tarbijale nimetuse või 
pakendil avaldatud piltkujutistega, et 
tegemist on teatava kindla toote või 
koostisainega, kuigi tegelikult on tegemist 
selle toiduaine imitatsiooniga või 
asendusainega, mida on kasutatud tootes 
tavaliselt kasutatava koostisaine asemel. 
Sellistel juhtudel peab toote pakendi 
nähtavale kohale lisama märke 
„imitatsioon, mille tootmisel on 
(asendatud aine nimetus) asemel 
kasutatud (asendusaine nimetus)”.
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Or. de

Muudatusettepanek 270
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) piltkujutiste näol, mis võivad tarbijat 
eksitada toidu või selle koostisosade 
päritolu osas;

Or. en

Selgitus

Asjaomase muudatusettepaneku vähene muutmine raportööri poolt. Piltide ja joonistega ei 
tohi tarbijale anda tahtlikult eksitavat teavet toote tegeliku päritolu kohta.

Muudatusettepanek 271
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) piltkujutiste näol, mis eksitavad 
tarbijaid toidu päritolu, omaduste või 
koostise osas;

Or. de

Selgitus

Esile ei tuleks tõsta mitte üksnes päritolu, vaid ka koostist ja omadusi. Reguleerimise eesmärk 
on suurendada toidu puhul esitatavate kujundlike elementide selgust ja tõelevastavust. Vanilje 
lõhna- ja maitseainetega jogurti puhul on vaniljekaunade kujutamine eksitav.
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Muudatusettepanek 272
Karl– Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) otseselt reklaamides suhkru- ja/või 
rasvasisalduse olulist vähendamist, kui 
samal ajal ei ole vastavalt vähendatud 
energiasisaldust (kilodžaulid või 
kilokalorid), välja arvatud niisugustel 
juhtudel, kui toode mõjub tänu 
vähendatud suhkru- ja rasvasisaldusele 
tervisele paremini;

Or. de

Selgitus

Keskmine tarbija lähtub sellest, et toidul, mida reklaamitakse vähendatud suhkru- või 
rasvasisaldusele viidates, on ka väiksem energiasisaldus. Kui aga suhkur või rasv on 
asendatud muude koostisainetega, see sageli nii ei ole. Toote muudatusi, mis on tervisele 
kasulikud, näiteks küllastunud rasvhapete asendamine polüküllastumata rasvhapetega, tuleks 
endiselt võimaldada ka siis, kui energiasisaldus jääb samaks.

Muudatusettepanek 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) anda mõista, et lõhna- ja maitseained 
toidus on loodusliku päritoluga, kui 
tegelikult on tegemist tehislike lõhna- ja 
maitseainetega; 

Or. en

Selgitus

Näiteks kui toode koosneb väidetavalt vanillist või pakendi peal on vanilli pilti, peaks toode 
sisaldama päris vanilli. Sama kehtib näiteks puuviljade kohta.
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Muudatusettepanek 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) puuvilju sisaldava toidu puhul:
i) näidata ebaproportsionaalselt suuri 
pilte puuviljadest, mis ei ole peamised 
toidus sisalduvad puuviljad. Peamine 
puuvili või peamised puuviljad peavad 
olema pildil esiplaanil; 
ii) kasutada puuvilja nime toidu nimes, 
kui seda puuvilja ei ole toidus tarbija 
poolt oodatud kogustes.

Or. en

Selgitus

Tarbijaid on kerge eksitada, kui mahla pakendil on suur maasikate pilt, kuid peamine puuvili 
on tegelikult õun.

Muudatusettepanek 275
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) piima puhul: kirjeldada piima 
värskena, kui selle tarvitamise 
lõpptähtaeg on pikem kui seitse päeva 
pärast piima pakendamist.

Or. en

Selgitus

Praegu asendub poeriiulitel värske piim üha enam nn ESL-piimaga („extended shelf life
milk”). See piim on pastöriseeritud nagu tavaline piim, kuid kõrgemal temperatuuril, ning see 
on mikrofiltreeritud. Seda on võimalik säilitada kuni 21 päeva pärast pakendi avamist. Seda 
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piima müüakse aga kui värsket piima, mis eksitab tarbijaid. Mõned liikmesriigid on seetõttu 
juba kehtestanud sätted, millega nähakse värskena märgistatud piimale ette maksimaalne 
tarvitamise lõpptähtaeg.

Muudatusettepanek 276
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tuleb hinnata oluliselt vähendatud 
suhkru ja/või rasva osakaalu selgesõnalist 
reklaamimist teabena, mis võib tarbijaid 
eksitada, kui see ei kajastu asjaomase 
toidu (kilodžaulides või kilokalorites 
esitatava) energiasisalduse vastavas 
vähendamises;

Or. ro

Selgitus

Kui teatava toidu A suhkru ja/või rasva kontsentratsioon jääb allapoole õigusaktides 
ettenähtud normi, mis on vajalik selle liigitamiseks „madala suhkru-/rasvasisaldusega” 
toidurühma kuuluvaks toiduks, ja see sisaldab samal ajal muid koostisosasid, mis selle 
kalorsust suurendavad (nt niisugused süsivesikud nagu tärklis või lisaained modifitseeritud 
tärklise kujul), ja kui turul on samalaadne toit B, mille puhul kõnealuseid koostisosasid ei 
kasutata, võib esimese toote tootja turunduslikel põhjustel määratleda selle toote toidurühma 
„dieettoit” kuuluvaks, kuigi toidu kalorsus ei ole vähenenud.

Muudatusettepanek 277
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toidualane teave peab olema täpne, 
selge ja tarbijale kergesti arusaadav.

2. Toidualane teave peab olema täpne, 
selge ja tarbijale kergesti arusaadav. Artikli 
49 lõikes 1 viidatud komitee võib koostada 
mittetäieliku nimekirja väidetest ja 
terminitest lõike 1 tähenduses, mille 
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kasutamist tuleb alati keelata või piirata.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse säilitada ELi toidualase õigustiku olemasolevaid sätteid, mis 
nõuavad liikmesriikidelt ühist tegutsemist juhul, kui teatud väidete ja terminite kasutamist 
märgistusel on vaja piirata. Selliste sätete puudumine võimaldab üksikutel liikmesriikidel 
kehtestada oma õigusnormid ning erinevused liikmesriikide mõistetes tekitaksid siseturul 
kaubandustõkkeid. 

Muudatusettepanek 278
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toidualane teave peab olema täpne, 
selge ja tarbijale kergesti arusaadav.

2. Toidualane teave peab olema täpne, 
selge ja tarbijale hästi loetav ja kergesti 
arusaadav.

Or. sv

Muudatusettepanek 279
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma, et see piiraks lõigete 3 ja 4 
kohaldamist tagavad toidukäitlejad oma 
kontrolli all olevates ettevõtetes selliste 
toidualast teavet käsitlevate õigusnormide 
nõuete järgimise, mis on seotud nende 
tegevusega, ning kontrollivad nende 
nõuete täitmist.

1. Toidualase teabe eest vastutav isik 
tagab esitatud andmete olemasolu ja 
sisulise õigsuse.

Or. de
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Selgitus

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung  (EG) 882/2004.
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Muudatusettepanek 280
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas.

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas, ning tarbija 
võimalusi teadliku valiku tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud täpsuse huvides.

Muudatusettepanek 281
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toidukäitlejad, kes viivad esimest korda 
turule lõpptarbijale või 

3. Sel määral, kui toidukäitlejate tegevus 
mõjutab toidualast teavet nende 
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toitlustusettevõttele tarnimiseks mõeldud 
toitu, tagavad toidualase teabe olemasolu 
ja korrektsuse vastavalt kohaldatavatele 
toidualast teavet käsitlevatele 
õigusnormidele.

kontrollitavas ettevõttes, tagavad 
toidukäitlejad, et esitatud teave oleks 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega.

Or. de

Muudatusettepanek 282
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 
jaemüügi või turustamisega, mis ei mõjuta 
toidualast teavet, kannavad hoolt selle 
eest, et oma tegevusala piires tagada 
kohaldatavate toidualast teavet käsitlevate 
nõuete olemasolu, eelkõige viisil, et nad ei 
tarni toitu, mille kohta nad 
spetsialistidena olemasoleva teabe põhjal 
teavad või eeldavad, et see ei vasta
nõuetele.

4. Kui toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 
jaemüügi või turustamisega, mis ei mõjuta 
toidualast teavet, saavad teada, et toit ei 
vasta käesoleva määruse sätetele, 
reageerivad nad sellele viivitamata ja 
asjakohases ulatuses.

Or. de

Selgitus

Kõnealuse määrusega tuleks tagada niisuguste kohustuste selge ja proportsionaalne jaotus, 
mis vastavad iga toidukäitleja ülesannetele toidutarne- ja varustusahelas. See tähendab, et 
majandusettevõtjad peaksid vastutama üksnes niisuguste õigusnormide järgimise eest, mis 
käsitlevad nende tegevusvaldkonda toiduvarustusahelas.

Muudatusettepanek 283
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 4. Toidukäitlejad, kes vastutavad sellise 
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jaemüügi või turustamisega, mis ei mõjuta 
toidualast teavet, kannavad hoolt selle 
eest, et oma tegevusala piires tagada 
kohaldatavate toidualast teavet käsitlevate 
nõuete olemasolu, eelkõige viisil, et nad ei 
tarni toitu, mille kohta nad spetsialistidena
olemasoleva teabe põhjal teavad või 
eeldavad, et see ei vasta nõuetele.

jaemüügi või turustustegevuse eest, mis ei 
mõjuta toidualast teavet, aitavad oma 
tegevusala piires asjakohase hoolsusega
kaasa toidualast teavet käsitlevate nõuete
järgimisele, eelkõige sel viisil, et nad 
loobuvad niisuguse toidu tarnimisest, 
mille kohta nad oma teadmiste põhjal ja 
asjatundlike pakkujatena teavad või 
eeldavad, et see kõnealustele nõuetele ei 
vasta.

Or. de

Muudatusettepanek 284
Kartika Tamara Liotard

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 antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks et vajaduse korral 
oleks võimalik lõpptarbijale anda artikli 9 
lõike 1 punktides a–d, f ja i kirjeldatud 
kohustuslikku toidualast teavet.

Or. en

Selgitus

Punktides d ja i kirjeldatud teave on vajalik, et võimaldada käitlejal, kes tarnib toidu 
lõpptarbijale, anda nimetatud tarbijale artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuslikku toidualast 
teavet.
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Muudatusettepanek 285
Carl Schlyter, Jill Evans

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 antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab edasimüügiks või 
edasiseks töötlemiseks, selleks et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõikes 1 kirjeldatud kohustuslikku 
toidualast teavet.

Or. en

Selgitus

Väga oluline on märkida kõiki artikli 9 lõikes 1 nimetatud andmeid, et võimaldada käitlejal, 
kes toidu vastu võtab, seda vastavalt käidelda (ladustada jne) ning anda teave tarbijale edasi. 
Lisaks sellele on kõnealune säte hädavajalik kooskõla saavutamiseks jälgitavusnõuetega.

Muudatusettepanek 286
Åsa Westlund

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 antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et teha
lõpptarbijale kättesaadavaks artikli 9 lõike 
1 punktides a–c ja f kirjeldatud kohustuslik 
toidualane teave.

Or. sv



AM\799895ET.doc 57/94 PE431.051v01-00

ET

Selgitus

Tuleks tugevdada lõpptarbijate õigust teabele. 

Muudatusettepanek 287
Glenis Willmott

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 antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks et vajaduse korral 
oleks võimalik lõpptarbijale anda artikli 9 
lõike 1 punktides a–d, f ja i kirjeldatud 
kohustuslikku toidualast teavet.

Or. en

Selgitus

Punkti d lisamine tähendab, et käitlejad on kohustatud edastama ettevõtjale, kes toidu vastu 
võtab, teabe teatavate koostisosade või koostisosade kategooriate koguse kohta. Punkti i 
lisamine tähendab, et käitlejad on kohustatud edastama teabe teatavate koostisosade või 
koostisosade kategooriate päritolu kohta. Punktides d ja i kirjeldatud teave on vajalik, et 
võimaldada käitlejal, kes tarnib toidu lõpptarbijale, anda nimetatud tarbijale artikli 9 lõikes 1 
sätestatud kohustuslikku toidualast teavet.

Muudatusettepanek 288
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 14 lõike 6 kohaselt tagavad 
toidukäitlejad, et nende kontrolli all 
olevad ettevõtted ei turusta nõuetekohaselt 
märgistamata tooteid või tooteid, mille 
märgistus ei ole loetav.

Or. es
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Selgitus

Tuleks ette näha, kes vastutab selle eest, et ei turustataks tooteid, mille märgistusel on 
trükivead või mis ei ole loetavad, mis raskendab või takistab teabe esitamist tarbijatele.

Muudatusettepanek 289
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Alljärgnevatel juhtudel tagavad 
toidukäitlejad oma kontrolli all olevas 
ettevõttes, et artikli 9 alusel nõutavad 
kohustuslikud andmed on esitatud 
välispakendil, millesse toitu turustamiseks 
pakendatakse, või toidu kohta esitatavates 
äridokumentides juhul, kui on võimalik 
tagada, et need dokumendid on kas lisatud 
vastavale toidule või saadeti enne tarnimist 
või tarnimise ajal:

6. Alljärgnevatel juhtudel tagavad 
toidukäitlejad oma kontrolli all olevas 
ettevõttes, et artikli 9 alusel nõutavad 
kohustuslikud andmed on esitatud 
välispakendil, millesse toitu turustamiseks 
pakendatakse, või toidu kohta esitatavates 
äridokumentides juhul, kui on võimalik 
tagada, et need dokumendid on kas lisatud 
vastavale toidule või saadeti enne tarnimist 
või tarnimise ajal ja et need andmed 
lõpptarbijateni ka jõuavad:

Or. sv

Selgitus

Tuleks tugevdada lõpptarbijate õigust teabele.

Muudatusettepanek 290
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata lõigust 1 tagavad toidukäitlejad, 
et artikli 9 lõike 1 punktides a, f ja h 
osutatud andmed on olemas välispakendil, 
milles toitu turustatakse.

Olenemata lõigust 1 tagavad toidukäitlejad, 
et artikli 9 lõike 1 punktides a, e, f, g ja h 
osutatud andmed on olemas ka 
välispakendil, milles toitu turustatakse.

Or. en
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Selgitus

Netokogus on ka oluline teave, mis peaks olema esitatud välispakendil, samuti toidu 
säilitamise ja kasutamise eritingimused. 

Muudatusettepanek 291
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toidu nimi; (a) toidu nimi ja/või nimetus, mille all 
toodet müüakse;

Or. it

Muudatusettepanek 292
Esther de Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing.

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.
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Muudatusettepanek 293
Andres Perello Rodriguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) säilitamise või kasutamise mis tahes 
eritingimused;

g) säilitamise või kasutamise mis tahes 
eritingimused, sealhulgas 
säilitamistingimused pärast toote avamist;

Or. es

Selgitus

Praegu on palju tooteid, millel ei ole täpsustatud nende säilitusaega pärast avamist ning 
seda, kas neid peab näiteks säilitama teatud kindlal temperauuril. See tuleks täpsustada 
tarbija ohutuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) valmistamiskuupäev;

Or. en

Selgitus

Et täita määruse eesmärk anda tarbijale asjakohast teavet tema poolt tarbitava toidu kohta 
ning võimaldada tal teha teadlikke valikuid, on oluline teavitada tarbijat 
valmistamiskuupäevast.
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Muudatusettepanek 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

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) tootja, pakendaja ja kolmandatest 
riikidest pärinevate toodete puhul
ühenduses registrisse kantud müüja nimi 
või ärinimi või kaubamärk ja aadress;

Or. it

Selgitus

Tarbijate õige teavitamise ja toiduainetööstuse konkurentsivõime suurendamise eesmärgil on 
oluline kehtestada toidu tegeliku tootja märkimise kohustus. Sellise kohustuse puudumine 
aastate jooksul on põhjustanud Private Labeli nime all tuntud nähtuse leviku, mis on 
kahjustanud ettevõtete kasumlikkust ja sellega põllumajandusliku toidutööstuse enese 
püsimajäämist.

Muudatusettepanek 296
Carl Schlyter

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

Or. en

Selgitus

Tootja ja pakendaja nimi on tarbija jaoks oluline teave, eriti kui toodet müüakse supermarketi 
oma kaubamärgi all.
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Muudatusettepanek 297
Oreste Rossi

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) tootja, pakendaja ja kolmandatest 
riikidest pärinevate toodete puhul
ühenduses registrisse kantud müüja nimi 
või ärinimi või kaubamärk ja aadress;

Or. it

Selgitus

Kolmandatest riikidest imporditud toodete puhul tuleb märkida ka importija.

Muudatusettepanek 298
Kartika Tamara Liotard

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

i) päritoluriik või 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; selliste 
toitude päritoluriik või lähtekoht, mis 
koosnevad ühest koostisosast ja olulisest 
koostisosast;

Or. en

Selgitus

Üha rohkem tarbijaid tahavad teada, kust nende toit on pärit, mistõttu tuleks nõuda 
päritoluriigi või lähtekoha märkimist kõikide ühest koostisainest koosnevate toodete, 
sealhulgas näiteks lambaliha, sealiha, kitse-, linnukasvatussaaduste, piimatoodete ja pähklite 
puhul. Päritoluriigi või lähtekoha märkimist tuleks kohaldada kõikide toidukaupade puhul, 
olgu need värsked, külmutatud, konserveeritud või muul moel minimaalselt töödeldud.
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Muudatusettepanek 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

i) päritolukoht juhul, kui selle märkimise
puudumine võib tarbijat toidu tegeliku 
päritolu või lähtekoha määramisel oluliselt 
eksitada;

Or. fr

Selgitus

Lisasätted toidu päritolu kohta ei ole asjakohased juhul, kui need toovad kaasa lisakulud ja 
arvukad toorainetarne probleemid.

Muudatusettepanek 300
Dagmar Roth– Behrendt

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

(i) päritoluriik või lähtekoht, võttes arvesse
artikli 35 lõikeid 3 ja 4 ning eeskirju, mis 
kehtestatakse kooskõlas artikli 35 lõikega 
5;

Or. de
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Selgitus

Toote või peamise koostisosa lähtekoht tuleks märkida igal juhul.

Muudatusettepanek 301
Jill Evans

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

1 i) päritoluriik või lähtekoht 
märgitakse järgmiste toodete puhul:
a) liha
b) linnuliha
c) piimatooted
d) värsked puu- ja köögiviljad;
ning liha ja linnuliha, mida on kasutatud 
koostisosana töödeldud toidus.

Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei ole 
sama, mis toidu esmas(t)e koostisosa(de) 
oma, esitatakse ka kõnealus(t)e 
koostisosa(de) päritoluriik või lähtekoht.
2 Liha ja linnuliha puhul võib 
esitada loomade 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.
3 Kõikide ülejäänud toitude puhul, 
mida ei reguleerita konkreetset 
õigusaktidega, märgitakse päritoluriik või 
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 ja 4 sätestatud eeskirju 
kooskõlas artikli 35 lõike 5 sätetega;
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Or. en

Selgitus

Tarbijatel on õigus saada teavet, sh teavet selle kohta, kust on pärit nende ostetav toit. 
Tarbijad on märkimisväärsel määral huvitatud toidu päritolust ning seetõttu on vaja 
laiendada kohustusliku märgistamise nõudeid.

Muudatusettepanek 302
Glenis Willmott

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

i) päritoluriik või lähtekoht märgitakse 
järgmiste toodete puhul:
– liha;
– linnuliha;
– piimatooted;
– värsked puu- ja köögiviljad;
ning liha ja linnuliha, mida on kasutatud 
koostisosana töödeldud toidus.

Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei ole 
sama, mis toidu esmas(t)e koostisosa(de) 
oma, esitatakse ka kõnealus(t)e 
koostisosa(de) päritoluriik või lähtekoht.

Liha ja linnuliha puhul võib esitada 
loomade 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.

Kõikide ülejäänud toitude puhul, mida ei 
reguleerita konkreetset õigusaktidega, 
märgitakse päritoluriik või lähtekoht, kui 
nende märkimise puudumine võib tarbijat 
toidu tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
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tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

Or. en

Selgitus

Tarbijatel on õigus saada teavet, sh teavet selle kohta, kust on pärit nende ostetav toit. 
Tarbijad on märkimisväärsel määral huvitatud toidu päritolust ning seetõttu on vaja 
laiendada kohustusliku märgistamise nõudeid.

Muudatusettepanek 303
Struan Stevenson

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 ja 
4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

i) kõikide töötlemata liha- ja kalatoodete, 
puu- ja köögiviljade päritoluriik või
lähtekoht ning töödeldud liha-, kala- ja 
piimatoodete puhul päritoluriik või -
piirkond, kus on toodetud põhiline 
kasutatud põllumajanduslik toormaterjal.
Andmed esitatakse vastavalt artikli 35 
lõigetes 3 ja 4 sätestatud eeskirjadele 
kooskõlas artikli 35 lõike 5 sätetega;

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides ning et vältida tarbijate eksitamist, peaks märgistus näitama toidu 
valmistamisel kasutatud loomade päritoluriiki, võimaldades tarbijal teha teadlikku valikut. 
Samasugused kriteeriumid peavad kehtima töödeldud kala, näiteks suitsulõhe või 
konservkaaviari kohta, vältides olukorda, kus tarbijad peavad tegema oletusi toote päritolu 
kohta. Käesolev muudatusettepanek lisab määrusesse ka ELi olemasolevad toidualased 
õigusaktid värske kala, puu- ja köögiviljade kohta. 
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Muudatusettepanek 304
Elisabetta Gardini

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

(i) töötlemata põllumajandustoodete 
puhul päritoluriik ja töödeldud toiduainete 
puhul töötlemisel peamiselt kasutatava 
põllumajandusliku tooraine lähtekoht. 
Märge peab vastama artikli 35 lõigetele 3, 
4 ja 5;

Or. it

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peab tarbijal olema võimalik teada saada toidu päritolu. Tarbijal on 
õigus teada, kust toode on pärit, sest selle abil saab ta teha iseseisva ja teadliku valiku, 
pealegi võivad töödeldud tooteid olla eri järkudes töödeldud erinevates kohtades, mispärast 
on asjakohane tagada jälgitavus. 

Muudatusettepanek 305
Holger Krahmer

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) päritoluriik või lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada;
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ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiva eeskirja täiendusi ei toetata. Nendega kaasnevad täiendavad probleemid ja 
kulud, kuna toorainete päritolu varieerub tegelikkuses vastavalt kättesaadavusele. Lisakulud 
jäävad tarbijate kanda. Kuna päritolu tuleb märkida eranditult igal juhul, kus vastasel korral 
tarbijaid eksitataks, ei ole sellel seega tarbijate jaoks lisandväärtust. Ettepanek on siinkohal 
vastuolus õigusloome lihtsustamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 306
Carl Schlyter

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

i) päritoluriik või lähtekoht ühest 
koostisosast koosnevate toitude puhul 
ning paljudest koostisosadest koosnevate 
toitude olulise koostisosa ja toidule 
iseloomuliku(e) koostisosa(de) puhul; 
päritoluriik või 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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

Or. en
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Muudatusettepanek 307
Åsa Westlund

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

(i) päritoluriik töötlemata 
põllumajandustoodete puhul ning 
töötlemisel kasutatud peamise 
põllumajandusliku tooraine viljelus- või 
kasvatusala töödeldud toodete puhul; 
andmed esitatakse vastavalt artikli 35 
lõigetes 3 ja 4 sätestatud eeskirjadele ning 
nendele, mis on kehtestatud kooskõlas 
artikli 35 lõike 5 sätetega;

Or. sv

Selgitus

Selleks, et tarbijad saaksid teha teadlikku ostuotsust, on oluline, et nad teaksid, kust on pärit 
töödeldud toidus kasutatav peamine koostisosa.

Muudatusettepanek 308
Pilar Ayuso

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

i) andmed toidu päritoluriigi kohta, kui 
selliste andmete puudumine võib tarbijat 
toidu tegeliku päritolu või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada;

Or. en
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Selgitus

Ei toetata lisandusi kehtivatele sätetele, sest need teevad olukorra palju keerulisemaks ja 
põhjustavad lisakulusid selle tõttu, et toormaterjali allika selgitamine võib osutuda kulukaks. 
Lisakulud peab kandma tarbija.

Muudatusettepanek 309
Karin Kadenbach

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 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

(i) teave päritolu ja lähtekoha kohta, 
millest selgub, kust toode ja väärtust 
määravad komponendid pärit on;

Or. de

Selgitus

Tarbijad nõuavad oma ostuotsuse tegemiseks üha enam usaldusväärset teavet toodete ja 
nende väärtust määravate komponentide päritolu kohta (eelkõige liha ja lihatoodete puhul). 
Selle nõudega tuleb arvestada. Loetelu toodetest, mille puhul on kõnealused andmed 
kohustuslikud, tuleks esitada regulatiivkomitee menetluse raames.

Muudatusettepanek 310
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) kui toidu tootmise üks etapp on 
toimunud väljaspool ühendust, riik, kus 
vastav töötlemise koht asub;
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Or. hu

Selgitus

Erinevatel majanduslikel põhjustel toimuvad toidu tootmise üksikud etapid sageli väljaspool 
ühendust. Tarbijaid võidakse aga eksitada, kui nad kaupade märgistusest või esitlusest võivad 
õigustatult järeldada, et mitte üksnes kaupade lähtekoht, vaid ka nende töötlemise koht asub 
ühenduses.

Muudatusettepanek 311
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) liha ning liha sisaldava toidu puhul 
sündimise, kasvamise ja tapmise kohad 
vastavalt artikli 2 lõikele 3;

Or. en

Selgitus

Liha puhul ei ole asjakohane märkida ainult üht päritolukohta, kui sündimise, kasvamise ja 
tapmise kohad on erinevad. Uuringute kohaselt on loomade sündimise, kasvamise ja tapmise 
koht tarbijatele äärmiselt tähtis, näiteks kui nad soovivad vältida loomade transportimist.

Muudatusettepanek 312
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) liha, v.a veise- ja vasikaliha puhul 
esitatakse märgistusel järgmised andmed:
(i) liikmesriik või kolmas riik, kus loom 
on sündinud;
(ii) liikmesriigid või kolmandad riigid, kus 
looma on nuumatud;
(iii) liikmesriik või kolmas riik, kus loom 
on tapetud. 
Kui liha pärineb loomadelt, kes on 
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sündinud, kasvatatud ja tapetud (i) ühes 
ja samas liikmesriigis, võib andmed 
esitada järgmiselt: „Päritolu: (liikmesriigi 
nimi)”;
(ii) ühes ja samas kolmandas riigis, võib 
andmed esitada järgmiselt: „Päritolu: 
(kolmanda riigi nimi)”;

Or. de

Selgitus

Just liha puhul on tarbijal päritolu osas väga kõrged ootused. Seda olukorda võetakse arvesse 
seeläbi, et liha puhul on olulised sammud (sündinud, nuumatud, tapetud) nähtavad ja 
jälgitavad.

Muudatusettepanek 313
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) töödeldud toiduainete puhul esmase 
koostisosa päritoluriik;

Or. it

Selgitus

Annab tarbijale selgemat ja läbipaistvamat teavet. Suur osa tarbijaid peab sellist 
informatsiooni oluliseks.

Muudatusettepanek 314
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) päritoluriik teatavate esmatoodete 
puhul, kasutades juhtumipõhist 
lähenemisviisi, ja pärast konsulteerimist 
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asjaomaste sektorite sidusrühmadega;

Or. en

Selgitus

Päritoluriigi märkimine on juba paljude esmatoodete puhul kohustuslik (näiteks loomaliha 
puhul), sest seda peeti vajalikuks jälgitavuse ja ohutusega seotud põhjustel. Võib-olla on veel 
tooteid, mis väärivad sama kohtlemist; seetõttu peaks võimalus jääma avatuks. Lisaks sellele 
vastaks see tarbijate ootustele teatavates toidusektorites. 

Muudatusettepanek 315
Karin Kadenbach

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, mis sisaldab ka teavet 
ladustamistingimuste kohta ja toidu 
säilivuse kohta pärast pakendi avamist,
kui kõnealuse teabeta ei ole võimalik toitu 
nõuetekohaselt kasutada;

Or. de

Selgitus

Ladustamistingimuste ja niisuguse teabe kohustuslik esitamine, mis käsitleb tootega 
ümberkäimist või selle säilitamist pärast pakendi avamist, on vajalik eelkõige jahedas 
säilitatavate ja seega mikrobioloogiliselt tundlike toodete puhul.

Muudatusettepanek 316
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt l a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) määr (väljendatakse protsentides), 
mille ulatuses toidukäitleja, kelle nimi on 
märgitud etiketile, tagab järgmiste 
tegevuste puudumise toidu 
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turustusahelas:
1)laste töö vastavalt Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 138 
artiklis 2 sätestatud määratlusele;
2)sunniviisiline töö vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsiooni nr 29 artiklis 2 sätestatud 
määratlusele;
3)diskrimineerimine vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsiooni nr 111 artiklis 1 sätestatud 
määratlusele;
4)ühinemisvabaduse rikkumine vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsiooni nr 87 artiklis 2 sätestatud 
määratlusele.

Or. en

Selgitus

Paljude tarbijate peamine mure on teadmine, et nende toidu tootmisel on kasutatud laste tööd, 
sunniviisilist tööd, on toimunud diskrimineerimine või ühinemisvabaduse rikkumine. Seega 
tuleks teha tootjatele kohustuslikuks selle määra märkimine, mille ulatuses nad saavad tagada 
selliste tegevuste puudumise. Kui nimetatud tegevuste puudumist tagada ei suudeta, 
märgitakse protsendiks 0.

Muudatusettepanek 317
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) töötlemata toiduainete puhul teave 
päritolu ja lähtekoha kohta. 

Or. de

Selgitus

Tarbijad nõuavad oma ostuotsuse tegemiseks üha enam usaldusväärset teavet töötlemata 
toiduainete päritolu kohta (eelkõige piima ja liha puhul). Selle nõudega tuleb arvestada.
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Muudatusettepanek 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Erandid mikroettevõtetele
Mikroettevõtetes käsitööna valmistatud 
tooted vabastatakse artikli 9 lõike 1 
punktis l sätestatud nõudest. Neid võib 
vabastada ka artikli 9 lõike 1 punktides a–
k sätestatud teabenõuetest, kui tooteid 
müüakse nende valmistamiskohas ja 
müüjad oskavad nõudmisel vajalikku 
teavet anda. Teise võimalusena võib teavet 
esitada ka riiulitel olevatel märgistel. 

Or. en

Selgitus

Tuleks lubada erandeid mikroettevõtete jaoks, kus valmistatakse tooteid käsitsi.

Muudatusettepanek 319
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib III lisa muuta. Meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid nende 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
49 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Märgistamise oluliste elementide muutmine ei ole “vähem oluline säte”.
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Muudatusettepanek 320
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
artikli 41 sätteid.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Pakendamata toit ei tohiks kuuluda käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 321
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
artikli 41 sätteid.

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
järgmisi sätteid:
(a) kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 
ja 10 ettenähtud andmete esitamise 
vajalikkuse ja viisi kohta;
(b) tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab piisavalt teavet, 
võivad liikmesriigid otsustada, et lõikes 1 
osutatud kõiki andmeid ei nõuta (v.a 
artikli 9 lõike 1 punkti c kohased 
andmed);
(d) liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõigetes 1 ja 2 osutatud 
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meetmete teksti.

Or. de

Selgitus

Riiklikke meetmeid käsitlev peatükk IV tuleks välja jätta ja asendada ühenduse 
lähenemisviisiga, et viia kogu ELis läbi täielik ühtlustamine.

Muudatusettepanek 322
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse
artikli 41 sätteid.

4. Artikli 41 sätteid kohaldatakse juhul, 
kui toitu pakutakse lõpptarbijale müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks.

Or. en

Selgitus

Seoses probleemidega, mis tulenevad pakendamata toidu, sealhulgas toitlustusettevõtetes 
müüdava toidu märgistamisest, ei tuleks kõnealuse toidu suhtes kohaldada kohustuslike 
andmete esitamise nõuet, välja arvatud allergiaalane teave.

Muudatusettepanek 323
Bernadette Vergnaud

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 

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 
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lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele loetavas kirjalaadis ning 
alljärgneva tähemärgisuurusega (viiteks 
täht x):

– vähemalt 1 mm pakendi või ümbrise 
puhul, mille suurima trükitekstiks sobiva 
pinna või märgise pindala on 25–75 cm²;
– vähemalt 1,4 mm pakendi või ümbrise 
puhul, mille suurima trükitekstiks sobiva 
pinna või märgise pindala on üle 75 cm²;

Or. fr

Selgitus

Minimaalne kirjasuurus 3 mm tooks kaasa pakendite mõõtmete suurenemise ja läheks 
vastuollu keskkonnakaitsega seotud eesmärkidega. Veidi väiksem kirjasuurus on enamiku 
tarbijate jaoks piisav, eeldusel, et kohaldatakse rangeid loetavusnõudeid.

Muudatusettepanek 324
Holger Krahmer

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

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 
pakendile või märgistusele selliselt, et on 
tagatud nende selge loetavus.

1 a. Euroopa Komisjon koostab koos 
asjaomaste sidusrühmadega suunised 
loetavuse kohta.

Or. de
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Selgitus

Märgistuse loetavus sõltub mitmest elemendist, näiteks muu hulgas kirjatüübist ja -suurusest, 
värvilahendusest, kontrastsusest, trükitihedusest jne. Taotletava loetavuse tagamiseks ei piisa 
üksnes sellest, kui vaadelda eraldi ühte nendest elementidest. 3 mm ei ole kirja 
miinimumsuurusena teostatav. Suuremate mõõtmetega märgistustega kaasnevad suuremad 
pakendid ja seega suurem koormus keskkonnale.

Muudatusettepanek 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

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 
pakendile või märgistusele selliselt, et 
selge loetavus on tagatud.

Komisjon võib koostada 
nõuandemenetluse raames koos 
asjaomaste huvigruppide esindajatega 
juhised, milles käsitletakse toidu kohta 
tarbijatele esitatava teabe loetavust.

Or. en

Selgitus

Toiduainete märgistuse loetavus sõltub mitmest tegurist, mitte ainult kirjasuurusest. 
Minimaalne kirjasuurus 3 mm muudaks võimatuks teatavatel pakenditel kogu kohustusliku 
teabe äramahutamise, eriti mis puudutab mitmes keeles kirjaga pakendeid. See tooks 
paratamatult kaasa teatavate pakendite suurenemise, mis satuks vastuollu eesmärgiga 
vähendada pakendijäätmeid. Komisjoni tuleks sellest hoolimata julgustada koostama juhised 
märgistusteabe loetavuse kohta.  
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Muudatusettepanek 326
Jill Evans

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 selges ja loetavas vormis,
selge kontrastiga trükiteksti ja tausta vahel 
ning tähemärgisuurusega, mille x kõrgus 
on vähemalt 1,2 mm.

Teised elemendid, mida toidualase teabe 
loetavuse tagamisel arvesse võetakse, on:

i) teksti küljendus; 
ii) kirjaliik; 
iii) teksti suurus;
iv) teksti värv;
v) tausta värv; 
vi) pakendus ja trükk; ja
vii) vaatamiskaugus ja -nurk.

Komisjon koostab artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt eeskirjad, milles täpsustatakse, 
kuidas tuleb nimetatud elemente 
tarbijatele esitatava toidualase teabe 
loetavuse tagamiseks kohaldada.

Or. en

Selgitus

Selleks, et tarbijatele saaks teavet esitada, peab pakenditel olev teave olema selgesti loetav. 
Et täpsustada, milline peab olema tähesuurus, on välja toodud x kõrgus (kirjaliigi puhul 
viidatakse tavaliselt tähe x kõrgusele väiketähtedes). Kõigil pakenditel olev teave, olenemata 
pakendi suurusest, peaks olema tarbijatele selgelt loetav, sest vastasel juhul on see mõttetu.
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Muudatusettepanek 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

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 
pakendile või märgistusele selliselt, et kirja 
tüübi, värvi ja kontrastsuse abil on tagatud 
nende selge loetavus.

Komisjon koostab nõuandemenetluse 
raames koos asjaomaste huvigruppide 
esindajatega siduvad eeskirjad, milles 
käsitletakse toidu kohta tarbijatele 
esitatava teabe loetavust. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font.
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions.
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Muudatusettepanek 328
Kartika Tamara Liotard

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 selges ja 
loetavas vormis, mis ei jäta mingit 
võimalust tarbija eksitamiseks.

Elemendid, mida toidualase teabe 
loetavuse tagamisel arvesse võetakse, on 
teksti küljendus, kirjaliik, teksti suurus ja 
värv, tausta värv, pakendus ja trükk ning 
vaatamiskaugus ja -nurk.
Komisjon koostab koostöös Euroopa 
tarbijaorganisatsioonide ja 
sidusrühmadega eeskirjad, milles 
täpsustatakse, kuidas tuleb nimetatud 
elemente tarbijatele esitatava toidualase 
teabe loetavuse tagamiseks kohaldada. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Kogu märgistusel esitatav teave peaks olema hõlpsasti nähtav, selgelt loetav ja tarbijaid mitte 
eksitav, mis võimaldaks tarbijatel teha teadlikku valikut. 
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Muudatusettepanek 329
Dagmar Roth– Behrendt

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 märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 1,5 mm
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

Or. de

Selgitus

Kohustus kasutada vähemalt 3 mm tähemärgisuurust ei ole teostatav ja tooks paljude toitude 
puhul kaasa selle, et isegi kohustuslike märgistuselementide lisamine muutub võimatuks. 

Muudatusettepanek 330
Glenis Willmott

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 selges ja loetavas vormis,
selge kontrastiga trükiteksti ja tausta vahel 
ning tähemärgisuurusega, mille x kõrgus 
on vähemalt 1,2 mm.
Teised elemendid, mida toidualase teabe 
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loetavuse tagamisel arvesse võetakse, on:

4 i) teksti küljendus;

ii) kirjaliik; 

iii) teksti suurus; 

iv) teksti värv; 

v) tausta värv;

vi) pakendus ja trükk; ja

vii) vaatamiskaugus ja -nurk.

Komisjon koostab artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt eeskirjad, milles täpsustatakse, 
kuidas tuleb nimetatud elemente 
tarbijatele esitatava toidualase teabe 
loetavuse tagamiseks kohaldada.

Or. en

Selgitus

Selleks, et tarbijatele saaks teavet esitada, peab pakenditel olev teave olema selgesti loetav. 
Et täpsustada, milline peab olema tähesuurus, on välja toodud x kõrgus (kirjaliigi puhul 
viidatakse tavaliselt tähe x kõrgusele väiketähtedes). Kõigil pakenditel olev teave, olenemata 
pakendi suurusest, peaks olema tarbijatele selgelt loetav, sest vastasel juhul on see mõttetu.

Muudatusettepanek 331
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 1 lõikes 9 loetletud 
kohustuslikud andmed esitatakse selliselt, 
et oleks tagatud selge kontrast trükiteksti 
ja tausta vahel ning et tekst oleks kergesti 
nähtav, selgelt loetav ja kustumatu.

Or. fr
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Muudatusettepanek 332
Glenis Willmott

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata 
toiduainetele, mida hõlmab komisjoni 25. 
märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/21/EÜ 
meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud 
dieettoitude kohta.

Or. en

Selgitus

Meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud dieettoitudel on lisaks kavandatava määruse artikli 9 
lõikes 1 nimetatud nõuetele ulatuslikud kohustusliku lisateksti nõuded ning isegi suhteliselt 
suured pakendid ei mahuta kogu nõutavat teksti ära, kui kasutada ettepanekus toodud 
minimaalset tähemärgi suurust. Meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud dieettoitude märgistus 
esitatakse liikmesriikide pädevatele ametiasutustele koos taotlusega ning kui tootja kasutab 
erandit, siis võib loetavust kontrollida.

Muudatusettepanek 333
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 9 lõike 1 punktides a, e ja k 
loetletud andmed esitatakse samal väljal.

2. Artikli 9 lõike 1 punktides a, e ja k 
loetletud andmed ning artikli 9 lõike 1 
punktides c, f, g ja j loetletud andmed
esitatakse samal väljal.

Or. fr

Selgitus

Kogu sanitaar- või tervisega seotud teave (allergeenid, viimane tarbimiskuupäev, 
säilitustingimused ja kasutusviis) tuleks esitada samal väljal. 
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Muudatusettepanek 334
Kartika Tamara Liotard

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.

4. Komisjon koostab koostöös Euroopa 
tarbijaorganisatsioonide ja 
sidusrühmadega eeskirjad, milles 
täpsustatakse, kuidas tuleb artikli 14 
lõikes 1 nimetatud elemente kohaldada, et 
tagada tarbijatele väga piiratud pindalaga 
pakenditel ja mahutitel oleva toidualase 
teabe loetavus.

Or. en

Selgitus

Kõigil pakenditel olev teave, olenemata pakendi suurusest, peaks olema tarbijatele selgelt 
loetav, sest vastasel juhul on see mõttetu.

Muudatusettepanek 335
George Lyon

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

Or. en
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Muudatusettepanek 336
Andres Perello Rodriguez

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.

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2, tingimusel et 
tagatakse teabe loetavus või see esitatakse 
mõnes muus tarbijale kergesti 
kättesaadavas vormis.

Or. es

Selgitus

Kuigi raportöör teeb ettepaneku erand täielikult välja jätta, säilitatakse käesoleva 
muudatusettepanekuga komisjoni ettepanek, tagades  teabe tarbijale.

Muudatusettepanek 337
Bernadette Vergnaud

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.

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise trükipinna 
suurus on väiksem kui 25 cm2. 
Liikmesriigid, kus on kasutusel mitu 
ametlikku keelt, võivad selliste pakendite 
või ümbriste suhtes kehtestada 
siseriiklikud erisätted.

Or. fr
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Muudatusettepanek 338
Glenis Willmott

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.

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 25 cm2. Liikmesriigid, kus on 
kasutusel mitu ametlikku keelt, võivad 
kehtestada oma riiklikud erisätted.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud minimaalset tähemärgi 
suurust ei kohaldata toiduainete puhul, 
mis kuuluvad komisjoni 25. märtsi 1999. 
aasta direktiivi 1999/21/EÜ 
(meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud 
dieettoitude kohta) reguleerimisalasse.

Or. fr

Selgitus

Meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud dieettoitude suhtes kohaldatakse eraldi ELi 
õigusnorme, sest kõnealused tooted peavad vastama nende patsientide vajadustele, kelle 
ainevahetus on häiritud ja kes ei saa traditsioonilisest toidust toitaineid hästi omandada.
Pakendite suurendamine võib ohtu seada patsientide turvalisuse (hilisemaks tarvitamiseks 
säilitatud toidu puhul on mikroobidega saastumise oht suurem) või tuua kaasa toidu 
raiskamise (järelejäänud toode visatakse minema). Pakendite suurendamine ja raiskamine on 
kahjulik ka keskkonnale.
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Muudatusettepanek 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud minimaalset tähemärgi 
suurust ei kohaldata imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude ning imikutele ja 
väikelastele mõeldud toiduvalikut 
mitmekesistavate toitude puhul, mis 
kuuluvad komisjoni 22. detsembri 2006. 
aasta direktiivi 2006/141/EÜ (imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude kohta) 
ja komisjoni 5. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/125/EÜ (imikutele ja 
väikelastele mõeldud teraviljapõhiste 
töödeldud toitude ja muude imikutoitude 
kohta) reguleerimisalasse. 

Or. fr

Selgitus

Imiku piimasegude, jätkupiimasegude ning imikutele ja väikelastele mõeldud toiduvalikut 
mitmekesistavate toitude märgistus peab sisaldama kohustuslikke üksikasju. Näiteks on see 
kohustus imiku purgitoitude puhul. Minimaalse tähemärgisuuruse järgimine ei ole kõnealuste 
toodete puhul ilma pakendit suurendamata võimalik. Pakendi suurendamisega kaasneks aga 
oht tarbijate tervisele, sest järelejäänud toodet võidakse säilitada ebahügieenilistes 
tingimustes või liiga kaua.
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Muudatusettepanek 341
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

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 
vabalt valitud, kuid tähelepanu äratavasse 
kohta hästi nähtavalt, selgesti loetavalt ja 
vajaduse korral püsikindlalt. Seda ei tohi 
mingil viisil peita, varjata või kahjustada 
muu teksti- või kujundlike elementide, mis 
tahes muu vahepeale lisatud materjali või 
toidupakendi endaga, näiteks selle 
pealekleebitava osaga. 

Or. sv

Muudatusettepanek 342
János Áder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kohustusliku toidualase teabe 
märkimine ei tohi põhjustada pakendite 
või mahutite mõõtude ja/või kaalu 
suurenemist.

Or. hu

Selgitus

Toidualase teabe esitamise kohustus võib anda turuosalistele põhjuse pakendi suuruse 
muutmiseks, millega kaasneb pakendijäätmete koguse suurenemise oht. See oleks vastuolus 
Euroopa Liidu jäätmekäitluseeskirjade nn ennetuspõhimõttega.
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Muudatusettepanek 343
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Pakendamata toodete puhul tuleb 
kohustuslikke andmeid sisaldav teave  
esitada kirjalikult. Teave võidakse esitada 
siltide abil, teabelehtedel või muude 
sarnaste vahendite abil, kuid see peab 
olema müügikohas välja pandud ja 
tarbijatele kogu aeg kergesti kättesadav.

Or. de

Selgitus

On objektiivselt põhjendatud, et põhimõtteliselt tuleb ka lahtiselt pakutavate kaupade puhul 
teha kõiki kohustuslikke andmeid sisaldav teave tarbijatele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 344
János Áder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Kohustusliku toidualase teabe 
esitamiseks kasutatav märgistus ei tohi 
olla valmistatud materjalist, mis võib 
oluliselt raskendada või takistada 
pakendimaterjali ja/või pakkemahuti 
korduskasutamist või ringlussevõttu.

Or. hu

Selgitus

Euroopa Liidu jäätmekäitluseeskirjade kohaselt tuleb teha pingutusi tagamaks, et 
pakendimaterjale kasutataks korduvalt või võetaks ringlusse võimalikult suurel määral. 
Märgistuse valmistamine materjalist, mis erineb pakendimaterjalist, võib nõuetekohast 
jäätmekäitlust oluliselt raskendada.
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Muudatusettepanek 345
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) peab kohustuslik toidualane teave 
olema kättesaadav enne ostu sooritamist 
ning see olema näha materjalides, mis 
toetavad kaugmüüki, või tuleb seda esitada 
teiste sobivate vahendite kaudu;

(a) peab artiklites 9 ja 29 osutatud
toidualane teave olema tarbija nõudmisel
kättesaadav enne ostu sooritamist ning see 
võib olla näha materjalides, mis toetavad 
kaugmüüki, või seda võib esitada teiste 
sobivate vahendite kaudu;

Or. de

Selgitus

Toote koostise korrapärane muutmine, nt soolasisalduse vähendamine või rasva asendamine, 
teeb ajakohase teabe esitamise kõikides kaugmüüki toetavates materjalides tegelikkuses 
võimatuks. Kataloogid ja brošüürid on kaugmüügi kõige levinumad müügivahendid, eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul. Lisaks suurtele kuludele tekib suur koormus 
keskkonnale, kuna tulevikus läheb kataloogide puhul kohustusliku teabe esitamise nõuetele 
vastamiseks vaja neli korda rohkem paberit.

Muudatusettepanek 346
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) peab kohustuslik toidualane teave 
olema kättesaadav enne ostu sooritamist 
ning see olema näha materjalides, mis 
toetavad kaugmüüki, või tuleb seda 
esitada teiste sobivate vahendite kaudu;

(a) peab kohustuslik toidualane teave 
olema kättesaadav enne lepingu sõlmimist 
ja loetav, pidades silmas konkreetse 
lepingu sõlmimiseks kasutatavat 
sidevahendit; tarbija peab saama 
kohustusliku teabe püsival andmekandjal, 
mõistliku aja jooksul pärast lepingu 
sõlmimist ning hiljemalt samaaegselt 
kauba kättesaamisega vastavalt käesoleva 
määruse artikli 13 lõikele 2;
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Or. en

Selgitus

Kavandatav sõnastus kajastab lähenemisviisi, mida kasutatakse teistes asjaomastes ELi 
tarbijaõiguse alastes õigusaktides.

Muudatusettepanek 347
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k
ette nähtud andmete esitamine on 
kohustuslik ainult toidu kättetoimetamise 
ajal.

(b) artikli 9 lõike 1 punktis f ette nähtud 
andmete esitamine on kohustuslik ainult 
toidu kättetoimetamise ajal.

Or. en

Selgitus

Kaugmüügi teel tarnitav toit peaks vastama samadele teabe esitamise nõuetele kui poes 
müüdav toit, välja arvatud minimaalse säilimisaja kuupäev, mida ei saa eelnevalt esitada.

Muudatusettepanek 348
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k 
ette nähtud andmete esitamine on 
kohustuslik ainult toidu kättetoimetamise 
ajal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustuslik toidualane teave (st artikli 9 lõikes 1 loetletud andmed ja III lisas sätestatud 



PE431.051v01-00 94/94 AM\799895ET.doc

ET

toidukauba rühmi ja liike käsitlevad kohustuslikud lisaandmed) tuleb teha kättesaadavaks 
enne ostu sooritamist. Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse, et kaugmüügi puhul 
tehakse kohustuslik toidualane teave, sealhulgas artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k 
nõutav teave, kättesaadavaks ostu sooritamisel.

Muudatusettepanek 349
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 
kohaldamist, esitatakse kohustuslik 
toidualane teave selle liikmesriigi 
tarbijatele arusaadavas keeles, kus toitu 
turustatakse.

1. Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 
kohaldamist, esitatakse kohustuslik 
toidualane teave selle liikmesriigi 
ametlikes keeltes, kus toitu turustatakse, 
ning sõnastatakse keskmisele tarbijale 
arusaadaval viisil.

Or. it

Selgitus

Ametlike keelte kasutamine tagab kindlamal viisil selle, et teave on tarbijale arusaadav.


