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Muudatusettepanek 350
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriik, kus toodet turustatakse, 
võib oma territooriumil ette näha andmete 
esitamise ühes või mitmes keeles Euroopa 
Liidu ametlike keelte hulgast. See nõue ei 
tohi siiski takistada kohustusliku teabe 
andmist liidu teistes ametlikes keeltes, 
mida kõnealuse liikmesriigi tarbijad hästi 
mõistavad.

Or. en

Selgitus

Kuigi kohustuslik teave toiduainete kohta tuleb anda keeles, millest tarbijad aru saavad, ei 
tohiks eeskirjad häirida kaupade vaba liikumist. Keelt käsitlevad sätted peaksid olema 
piisavalt paindlikud, et võimaldada tarbijatel saada teavet keeles, mida nad mõistavad 
raskusteta. Euroopa Kohtu kohtupraktika toetab sellist paindlikkust.

Muudatusettepanek 351
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõikes 1 esitatud teave „koostisosade loetelu” (b), „teatavate koostisosade või 
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koostisosade kategooriate kogus”(d) ja „säilitamise või kasutamise mis tahes eritingimused” 
(g) peaks olema kohustuslik ka korduvkasutamiseks mõeldud klaaspudelisse pakendatud toidu 
puhul.

Muudatusettepanek 352
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pakenditele või mahutitele, mille suurim 
trükitekstiks kasutatav pindala on alla 80 
cm², on pakendil või märgistusel 
kohustuslik esitada ainult artikli 9 lõike 1 
punktides a, c, e ja f ning artikli 29 lõike 1 
punktis a loetletud andmed. Täiendava 
teabe esitamine pakendil on vabatahtlik.
Artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud andmed 
esitatakse teiste vahendite kaudu või 
tehakse kättesaadavaks tarbija taotluse 
korral.

Or. de

Selgitus

Märge toidu energiasisalduse kohta on oluline teave ning võib olla määrava tähtsusega 
teadliku ostuvaliku tegemisel. Tootjal peaks olema võimalik anda vabatahtlikult täiendavat 
teavet.

Muudatusettepanek 353
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f ning 
artikli 29 lõike 1 punktis a loetletud 
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b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

andmed. Siiski on kohustuslik esitada kõik 
artikli 9 lõikes 1 nimetatud andmed 
interneti kaudu ja teave tehakse 
kättesaadavaks müügipunktis.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 106 muutmine raportööri poolt. Asjaolu, et toode on väike, ei õigusta 
artiklis 9 nimetatud kohustuslike andmete esitamata jätmist. Asjaomane teave peaks olema 
kättesaadav interneti kaudu.

Muudatusettepanek 354
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pakenditele või mahutitele, mille suurim 
trükitekstiks kasutatav pindala on alla 100 
cm², on pakendil või märgistusel 
kohustuslik esitada ainult artikli 9 lõike 1 
punktides a, c, e ja f loetletud andmed. 
Artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud andmed 
esitatakse teiste vahendite kaudu või 
tehakse kättesaadavaks tarbija taotluse 
korral.

Or. de

Selgitus

Et kiri pakendil oleks hõlpsalt loetav, peaks trükitekstiks kasutatava pindala suurus olema 100 
cm², mitte üksnes 10 cm². Näiteks šokolaaditahvlite trükikõlblik pindala on 70 cm². 
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Muudatusettepanek 355
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ilma et see piiraks artikli 14 lõike 4 
kohaldamist, on pakenditele või mahutitele 
suurima pindalaga alla 25 cm² on pakendil 
või märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, b, c, e ja f 
loetletud andmed. Võimalike 
loetavusraskuste vältimiseks esitatakse
artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud andmed 
täiendavalt teiste vahendite kaudu või 
tehakse kättesaadavaks tarbija taotluse 
korral.

Or. fr

Selgitus

Koostisosade loetelu tuleks alati esitada, sõltumata pakendi suurusest. Samas, kuivõrd artikli 
14 lõike 4 kohaldamine ei taga optimaalset loetavust kõikide tarbijate jaoks, võib seda teavet 
esitada ka teiste vahendite abil.

Muudatusettepanek 356
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavate kohustuslike andmete esitamata 
jätmine

Teatavate kohustuslike andmete esitamata 
jätmine



AM\800408ET.doc 7/112 PE431.137v01-00

ET

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

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

3. Ilma, et see piiraks teiste kohustuslikku 
toitumisalast teavet nõudvate ühenduse 
õigusaktide kohaldamist, ei nõuta artikli 9 
lõike 1 punktis l osutatud teabe esitamist 
IV lisas loetletud toitude puhul.

3. Ilma, et see piiraks teiste kohustuslikku 
toitumisalast teavet nõudvate ühenduse 
õigusaktide kohaldamist, ei nõuta artikli 9 
lõike 1 punktis l osutatud toitumisalase
teabe esitamist IV lisas loetletud toitude 
puhul.

Or. de

Selgitus

Erand tuleks teha pakendite puhul, mille pindala on väiksem kui 80 cm². Siiski tuleks alati 
esitada toidu energiasisaldus.

Muudatusettepanek 357
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toidu puhul, mis on pakendatud 
pakendisse või mahutisse, mille suurima 
tahu pindala on alla 25 cm2, ei ole 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
esitada artikli 9 lõike 1 punktis l 
nimetatud toitumisalast teavet. Siiski on 
kohustuslik esitada kõnealune teave 
interneti kaudu ja see tehakse 
müügipunktis kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Seotud IV lisa muudatusettepanekuga. Esimene lause on võetud IV lisast, et lisada 
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kohustusliku teabe interneti kaudu esitamise nõue.

Muudatusettepanek 358
Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni 
GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 2 punkti d kohaste 
toitlustusettevõtete pakutava toidu puhul 
ei ole artiklites 9 ja 29 loetletud andmed 
kohustuslikud. Siiski tehakse artikli 9 
lõike 1 punktides a, b, c ja i nimetatud 
andmed taotluse korral teatavaks.

Or. en

Selgitus

Asjaomase muudatusettepaneku muutmine raportööri poolt. Toitlustusettevõtted vabastatakse 
üldistest teabe esitamise nõuetest; siiski peaksid nad taotluse korral olema suutelised esitama 
teavet nimede, koostisosade, allergeenide ja komponentide päritoluriigi kohta.

Muudatusettepanek 359
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakendamata kauba ja toitlustusettevõtete 
pakutava kauba puhul vastavalt artikli 2 
lõike 2 punktile d, ei ole erandina artikli 9 
lõike 1 punktist c kohustuslik märkida 
artiklis 9 ning artiklis 29 loetletud 
andmeid.

Or. de
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Selgitus

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Muudatusettepanek 360
Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni 
GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Standardset toitu pakkuvad toiduketid 
esitavad artikli 9 lõike 1 punktides a, b, c, 
i ja l nimetatud andmed toidu pakendil.

Or. en

Selgitus

Standardset toitu pakkuvad toitlustusettevõtted, nt kiirtoiduketid, esitavad pakendil järgmise 
teabe: nimi, koostisosad, allergeenid, toidu päritoluriik ja toitumisalane teave.

Muudatusettepanek 361
Carl Schlyter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toodete puhul, mis on toodetud 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaselt 
geneetiliselt muundatud söödaga toidetud 
loomadest, esitatakse teade „toodetud 
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geneetiliselt muundatud söödaga toidetud 
loomadest” artiklis 19 viidatud 
koostisosade loetelus kohe pärast 
asjaomas(t)e toiduaine(te) nimetust. 
Koostisosade loetelu puudumisel 
esitatakse teade „toodetud geneetiliselt 
muundatud söödaga toidetud loomadest” 
selgelt märgistusel.

Or. en

Selgitus

Tarbijate jaoks on huvipakkuv teada, kas toit on toodetud geneetiliselt muundatud sööta 
kasutades. Sätete osas, mis käsitlevad geneetiliselt muundatud söödaga toidetud loomadest 
toodetud toite, valitseb selge lünk, kuna määruse 1829/2003 põhjendusega 16 vabastatakse 
sellised tooted märgistamise nõuetest.

Muudatusettepanek 362
Carl Schlyter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Mune või munatooteid sisaldavate 
toodete puhul lisatakse komisjoni 
määruse (EÜ) nr 557/2007 I lisas 
nimetatud terminid sulgudes vastava 
koostisosa järele koostisosade loetelus 
vastavalt munade tootmisviisile. 
Mahepõllumajanduslikult toodetud 
munade puhul võib vastava koostisosa 
märgistada kooskõlas nõukogu määruse 
(EÜ) nr 834/2007 artikli 23 lõike 4 
punktiga b.

Or. en

Selgitus

Paljud tarbijad tahaksid teada, millise tootmisviisi kohaselt on nende toidus sisalduvad 
munad toodetud. Koostisosasid tuleb seetõttu täpsustada terminitega „vabalt peetavate 
kanade munad”, „õrrekanade munad” või „puuris peetavate kanade munad”.
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Muudatusettepanek 363
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) juust, või, fermenteeritud piim ja koor,
millele ei ole lisatud muid koostisosi kui 
piimatooteid, tootmiseks hädavajalikke 
ensüüme ja mikroorganismide kultuure, 
või juustu puhul, v.a värske ja sulatatud 
juust, valmistamiseks vajalikku soola;

(d) juust, või, fermenteeritud piim ja koor,
mille koostisosadeks on üksnes tootmiseks
hädavajalikud piimatooted, ensüümid ja 
mikroorganismide kultuurid, või juustu 
puhul, v.a värske ja sulatatud juust, 
valmistamiseks vajalik sool;

Or. de

Selgitus

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Muudatusettepanek 364
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 

(e) nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 
artikli 1 lõikes 1 ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1601/1991 artikli 2 lõikes 1
määratletud veinid ja veinitooted, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
110/2008 (milles käsitletakse 
piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, 
esitamist, märgistamist ja geograafiliste 
tähiste kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
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määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud
samalaadsed tooted, mis ei ole valmistatud 
viinamarjadest, siider, pirnisiider, õlu ja 
piiritusjoogid ning muud alkohoolsed 
joogid. Komisjon koostab [hiljemalt viis 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vajaduse korral vastu 
järgmise menetluse kohaselt:

(i) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 479/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta) nimetatud toodete 
puhul asjaomase määruse artikli 113 
lõikes 1 sätestatud menetluse kohaselt;

(ii) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad) artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
13 sätestatud menetluse kohaselt;

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89) osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artikli 
25 lõikes 1 sätestatud menetluse kohaselt;

(iv) muude toodete puhul artikli 49 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

(e a) Ilma et see piiraks punktides i, ii, iii 
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ja punktis e osutatud toodete eriomadusi, 
mis on määratletud menetluste käigus.

Or. en

Selgitus

Tehes erandi veinile, õllele ja piiritusjookidele, kuid mitte muudele alkohoolsetele jookidele, 
ei võimaldaks antud sektoris kooskõla saavutada. Sellega eelistataks teatavaid 
kindlaksmääratud tooteid, diskrimineerides teisi, moonutataks konkurentsi ja eksitataks 
tarbijat erinevate toodete suhtelise koostise suhtes.

Muudatusettepanek 365
Glenis Willmott ja Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en



PE431.137v01-00 14/112 AM\800408ET.doc

ET

Selgitus

Ka alkohoolsete jookide puhul tuleks esitada teave nende koostisosade kohta.

Muudatusettepanek 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 1 
lõikes 1 ja määruse (EMÜ) nr 1601/91 
artikli 2 lõikes 1 määratletud veinid, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
110/2008 (piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitamise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta) artikli 2 
lõikes 1 määratletud samalaadsed tooted, 
mis on valmistatud muudest viljadest kui 
viinamarjad, siider, pirnisiider, õlu ja 
piiritusjoogid, ning muud alkohoolsed 
joogid. Komisjon koostab [viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vajaduse korral vastu 
järgmiste menetluste kohaselt:
i) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 497/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta) artikli 1 lõikes 2 
osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;
ii) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EMÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
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aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad) artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
13 sätestatud menetluse kohaselt;
iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89) osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artikli 
25 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt;
iv) muude toodete puhul artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
Ilma et see piiraks punktides i, ii ja iii 
osutatud toodete eriomadusi, mis on 
määratletud ülalnimetatud menetlustes, 
tuleb lõikes 1 osutatud meetmeid 
rakendada järjepidevalt ja samaaegselt 
kõigi selles lõikes nimetatud toodete 
puhul.

Or. es

Selgitus

Enne seda, kui saab kehtestada nõude toiteomaduste tõttu mitte tarbitavate alkohoolsete 
jookide koostisosade või toiteväärtuse alase teabe esitamise kohta märgistusel, tuleb teha 
selgeks mitmed põhiküsimused. Veinide ja piiritusjookide märgistamise konkreetsed eeskirjad 
on sätestatud määrustes 479/2008, 1601/91 ja 110/2008. Need määrused lubavad ka 
rakenduseeskirjade kehtestamist konkreetsete komiteemenetluste kaudu. Järjepidevuse 
huvides tuleks see võimalus alles jätta.

Muudatusettepanek 367
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 

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

aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist veini suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse tarbijate teavitamine õlu ja piiritusjookide tootmisel 
kasutatud koostisosade kohta. Kõnealustes toodetes kasutatavate koostisosade puhul esinevad 
suured erinevused. Näiteks õlu tootmisel on võimalik märkimisväärne osa odrast asendada 
maisiga. Põhjenduses 27 on sätestatud, et alkohoolsete segujookide puhul tuleks esitada teave 
nende koostisosade kohta, et anda tarbijatele teadliku valiku tegemiseks vajalikku teavet. 
Kõnealune teave tuleks õlu ja piiritusjookide puhul kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek 368
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 

(e) rohkem kui 1,2 mahuprotsenti 
alkoholi sisaldavad joogid. Komisjon 
koostab hiljemalt ...* aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
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1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vajaduse korral 
vastu järgmiste menetluste kohaselt:

(i) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 497/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta)¹ artiklis...
osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;
(ii) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad)² artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
13 sätestatud menetluse kohaselt;
(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008, milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/893, nimetatud toodete 
puhul kõnealuse määruse artiklis 25 
kehtestatud korra kohaselt;
(iv) teiste toodete puhul artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
___________
*ELT: Kolm aastat alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.

Or. fr

Selgitus

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
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sont alcoolisées. Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive. De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.

Muudatusettepanek 369
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse märgistusel täpse viitega 
koostisosa nimele v.a juhul kui selles lisas 
kehtestatud erandite alusel ei ole sätestatud 
teisiti.

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse koostisosade loetelus alati 
nii, et adressaatide jaoks on allergia või 
talumatuse võimalus kohe selgelt 
arusaadav, v.a juhul, kui selles lisas 
kehtestatud erandite alusel ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on selgitada ja arusaadavaks teha, et koostisosade nimetused tuleb 
valida nii, et asjaomastel allergikutel oleks võimalik koostisosade võimalikust allergeensusest 
aru saada.

Muudatusettepanek 370
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse märgistusel täpse viitega 
koostisosa nimele v.a juhul kui selles lisas 
kehtestatud erandite alusel ei ole sätestatud 

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse märgistusel täpse viitega 
koostisosa nimele või allergiat või 
talumatust tekitavale ainele, v.a juhul kui 
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teisiti. selles lisas kehtestatud erandite alusel ei 
ole sätestatud teisiti.

Or. fr

Selgitus

Allergiat või talumatust põhjustava aine märkimine sellist ainet sisaldava koostisosa asemel 
on selgem ja tõhusam.

Muudatusettepanek 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tegemist on pakendamata toiduga. 
Sellisel juhul peaksid liikmesriigid 
tagama, et taotluse korral esitatakse 
artikli 9 lõike 1 punktis c nimetatud 
andmed. Liikmesriigid võivad võtta vastu 
eeskirju asjaomaste andmete esitamise 
viisi kohta.

Or. en

Selgitus

Pakendamata toidu küsimuse saavad ELi institutsioonidest paremini lahendada liikmesriigid 
siseriiklike õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tegemist on pakendamata toiduga. 
Sellisel juhul võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotluse korral esitatakse 
artikli 9 lõike 1 punktis c nimetatud 
andmed. Liikmesriigid võivad võtta vastu 
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eeskirju asjaomaste andmete esitamise 
viisi kohta.

Or. en

Selgitus

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

Muudatusettepanek 373
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tegemist on pakendamata toiduga.
Sel juhul tuleb müügiruumis või menüüs 
selgesti nähtavalt osutada, et:
– ostjal on allergiat põhjustavate ainete 
kohta võimalik teavet saada müüjaga 
vesteldes ja/või välja pandud 
teabematerjali kaudu;
– ei saa välistada ristsaastumist.

Or. de

Selgitus

Kõikide toodete märgistamine põhjaliku teabega allergiat põhjustavate ainete kohta on 
pakendamata kauba puhul peaaegu võimatu ning seaks eelkõige väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted väga ebasoodsasse konkurentsiolukorda ja tekitaks neile suuri 
lisakulusid. Lisaks ei ole piiratud töötluspinnaga ettevõtetes võimalik välistada ristsaastumist.
Kohustuslik suunav viit annab ettevõttele õiguskindluse.
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Muudatusettepanek 374
Pilar Ayuso ja Esther Herranz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vajaduse korral võib üksikasjalikud 
eeskirjad lõikes 1 osutatud viite esitamise 
kohta võtta vastu järgmiste menetluste 
kohaselt:

(i) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 479/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta) artikli 1 lõikes 2 
nimetatud toodete puhul asjaomase 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;

(ii) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad) artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
13 sätestatud menetluse kohaselt;

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89) osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse 
asjakohase menetluse kohaselt;

(iv) muude alkohoolsete jookide puhul 
artikli 49 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Veinide ja piiritusjookide esitlemise ja märgistamise vahendid on sätestatud määrustes 
479/2008, 1601/91 ja 110/2008. Nendes määrustes on sätestatud ka võimalus määratleda 
rakenduseeskirjad konkreetse komiteemenetluse kaudu. Järjepidevuse huvides tuleb need 
sätted alles jätta.

Muudatusettepanek 375
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale.

2. Minimaalse säilimisaja kuupäev peab 
olema kergesti leitav ega tohi olla 
varjatud. Seda tuleb väljendada 
järgmiselt:
(a) Kuupäeva ees on sõnad:
– „Parim enne”, kui tähtaeg sisaldab 
päeva;
– muudel juhtudel „Parim enne 
kuupäeva…”.
(b) Punktis a nimetatud sõnadega 
kaasneb:
– kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Vajaduse korral järgneb kõnealustele 
andmetele säilitamistingimuste kirjeldus, 
mida tuleb järgida, et toode nimetatud aja 
jooksul säiliks.
(c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
aastast kodeerimata kujul samas 
järjekorras.
Toitude puhul,

– mis ei säili üle kolme kuu, piisab päeva 
ja kuu märkimisest;

– mille säilivusaeg on üle kolme kuu, kuid 
alla 18 kuu, piisab kuu ja aasta 
märkimisest;
– mille säilivusaeg on üle 18 kuu, piisab 
aasta märkimisest.
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(d) Minimaalse säilimisaja tähtaeg 
märgitakse igale pakendatud 
üksikportsjonile. 
(e) Vastavalt ühenduse sätetele, millega 
kehtestatakse kuupäeva märkimise muud 
viisid, siis ei ole minimaalset säilivusaega 
vaja märkida järgmiste toitude puhul:
– koorimata, tükeldamata või muul 
samalaadsel viisil töötlemata puu- ja 
köögivili, sh kartulid; see erand ei kehti 
idanevate seemnete ja kaunviljaidudega 
samalaadsete toodete suhtes;
– veinid, liköörveinid, vahuveinid, 
aromatiseeritud veinid ja samalaadsed 
tooted, mis on valmistatud muudest 
viljadest kui viinamarjad, ning joogid, mis 
kuuluvad CN-koodide 22060091, 
22060093 ja 22060099 alla ning on 
valmistatud viinamarjadest või 
viinamarjavirdest;
– joogid, mille alkoholisisaldus on 
vähemalt 10 mahuprotsenti;

– karastusjoogid, puuviljamahlad, 
puuviljanektarid ja üle 1,2 
mahuprotsendise alkoholisisaldusega 
joogid üle viieliitristes üksikmahutites, 
mis on mõeldud tarnimiseks 
toitlustusettevõtjatele;
– liht- ja valikpagaritooted, mille koostis 
eeldab, et neid tarbitakse 24 tunni jooksul 
pärast valmistamist;
– äädikas;
– keedusool;
– tahke suhkur;
– kondiitritooted, mis koosnevad peaaegu 
ainult maitse- ja/või värvainelisanditega 
suhkrutest;
– närimiskummid ja samalaadsed tooted;
– jäätis portsjonitena pakitult.

Or. de

Selgitus

IX lisa tuleks selguse huvides lisada õigusloomega seotud teksti. Tarvitamise lõpptähtaja 
esitamine ei ole minimaalse säilimisaja kuupäeva esitamise korral enam vajalik.
Valmistamiskuupäeva lisamine tooks kaasa lisatöö ja suuremad kulud. Eriti sõltub 
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sügavkülmutatud toidu kvaliteet suurel määral toidu ladustamistingimustest ja mitte toidu 
vanusest. Juba täna on põhimõtteliselt keelatud turustamiseks kõlbmatuid tooteid turule viia.

Muudatusettepanek 376
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 
Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale.

2. Asjakohane kuupäev peab olema 
kergesti leitav ega tohi olla varjatud. Seda
väljendatakse järgmiselt:
A. MINIMAALSE SÄILIMISAJA 
TÄHTAEG
(a) Kuupäeva ees on sõnad:
– „Parim enne”, kui tähtaeg sisaldab 
päeva,
– muudel juhtudel „Parim enne 
kuupäeva…”.
(b) Punktis a nimetatud sõnadega 
kaasneb:
– kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Vajaduse korral järgneb kõnealustele 
andmetele säilitamistingimuste kirjeldus, 
mida tuleb järgida, et toode nimetatud aja 
jooksul säiliks.
(c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
aastast kodeerimata kujul samas 
järjekorras.
Toitude puhul,
– mis ei säili üle kolme kuu, piisab päeva 
ja kuu märkimisest;
– mille säilivusaeg on üle kolme kuu, kuid 
alla 18 kuu, piisab kuu ja aasta 
märkimisest;
– mille säilivusaeg on üle 18 kuu, piisab 
aasta märkimisest.
(d) Minimaalse säilimisaja tähtaeg 
märgitakse igale pakendatud 
üksikportsjonile.
(e) Vastavalt ühenduse sätetele, millega 
kehtestatakse kuupäeva märkimise muud 
viisid, ei ole minimaalset säilivusaega vaja 
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märkida järgmiste toitude puhul:
– koorimata, tükeldamata või muul 
samalaadsel viisil töötlemata puu- ja 
köögivili, sh kartulid; see erand ei kehti 
idanevate seemnete ja kaunviljaidudega 
samalaadsete toodete suhtes,
– veinid, liköörveinid, vahuveinid, 
aromatiseeritud veinid ja samalaadsed 
tooted, mis on valmistatud muudest 
viljadest kui viinamarjad, ning joogid, mis 
kuuluvad CN-koodide 22060091, 
22060093 ja 22060099 alla ning on 
valmistatud viinamarjadest või 
viinamarjavirdest,
– joogid, mille alkoholisisaldus on 
vähemalt 10 mahuprotsenti,
– karastusjoogid, puuviljamahlad, 
puuviljanektarid ja üle 1,2 
mahuprotsendise alkoholisisaldusega 
joogid üle viieliitristes üksikmahutites, 
mis on mõeldud tarnimiseks 
toitlustusettevõtjatele,
– liht- ja valikpagaritooted, mille koostis 
eeldab, et neid tarbitakse 24 tunni jooksul 
pärast valmistamist,
– äädikas,

III – keedusool,
IV – tahke suhkur,

– kondiitritooted, mis koosnevad peaaegu 
ainult maitse- ja/või värvainelisanditega 
suhkrutest,

VI – närimiskummid ja samalaadsed tooted.
VII B. „KÕLBLIK KUNI” KUUPÄEV
VIII (a) Kuupäeva ees on sõnad „kõlblik 

kuni”.
IX (b) Punktis a nimetatud sõnadega 

kaasneb:
– kuupäev või

XI – viide kuupäeva asukohale märgistusel.
XII Neile andmetele järgneb 

säilitamistingimuste kirjeldus, mida tuleb 
järgida.

XIII (c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
võimalusel aastast kodeerimata kujul 
samas järjekorras.

XIV (d) Käesoleva lõike punkti A alapunktis c 
nimetatud minimaalse säilimisaja tähtaja 
esitamise üksikasjad võib kindlaks 
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määrata artikli 49 lõikes 2 osutatud 
regulatiivmenetluse kohaselt.

XV C. VALMISTAMISKUUPÄEV
XVI (a) Kuupäevale eelneb sõna 

„valmistatud”.
XVII (b) Punktis a nimetatud sõnadega 

kaasneb:
XVIII – kuupäev või
XIX – viide kuupäeva asukohale märgistusel.
XX (c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 

võimalusel aastast kodeerimata kujul 
samas järjekorras.

Or. nl

Selgitus

For the sake of clarity, Annex IX should be incorporated into the legislative text and amplified 
to include provisions on the date of manufacture in keeping with Article 2(2)(s) a (new). The 
derogation from the requirement to indicate the date of minimum durability for individual 
portions of ice-cream is deleted.

Individual portions can be separated from the package or lot in which they have been sold, so 
it is essential that each detachable portion bears the date of minimum durability. The words 
'best before…' are interpreted in accordance with national legislation.

Muudatusettepanek 377
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidu kasutamisjuhend peab 
võimaldama toiduainet asjakohaselt 
kasutada.

1. Toidu kasutamisjuhend peab 
võimaldama toiduainet asjakohaselt 
kasutada. Vajaduse korral tuleks esitada 
juhendid toidu külmas hoidmise ja 
säilitamise tingimuste kohta.

Or. de

Selgitus

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
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den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Muudatusettepanek 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist 
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Kohustuslik toitumisalane teave hõlmab 
järgmist (edaspidi „kohustuslik 
toitumisalane teave”):

Or. en

Muudatusettepanek 379
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Kohustuslik toitumisalane teave 
märgistuse kõige nähtavamal osal
(edaspidi „toitumisalane teave pakendi 
esiküljel”) hõlmab järgmist:

(a) energiasisaldus; (a) energiasisaldus;
(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) rasva, küllastunud rasvhapete, suhkru
ja soola sisaldus toidus.

Kohustuslik toitumisalane teave pakendi 
tagaküljel (edaspidi „toitumisalane teave 
pakendi tagaküljel”) sisaldab lisaks 
esimeses lõigus loetletud toitainete 
sisaldusele järgmiste toitainete sisaldust:
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(i) valgud;
(ii) süsivesikud;
(iii) kiudained;
(iv) transrasvhapped.

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

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes. Komisjon koostab [viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist veini suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad veini käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et peamine väli viitab pakendi esiküljele. 
Sellega tagatakse ka, et kohustuslik toitumisalane teave koosneb kahest osast: piiratud teave 
pakendi esiküljel energiasisalduse ja nelja toitaine kohta ning täielikum teave pakendi 
tagaküljel kaheksa toitaine ja energiasisalduse kohta.
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Muudatusettepanek 380
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) valkude ja kiudainete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ning rasvade, 
küllastunud rasvhapete ja soola sisaldus.

Or. de

Selgitus

Ka tuleb tagada tarbijatele teabe andmine kiudainete ja valkude sisalduse kohta.

Muudatusettepanek 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) rasva, küllastunud rasvhapete, suhkru,
soola, süsivesikute, valkude ning kunstlike 
ja naturaalsete transrasvhapete sisaldus.

Or. en

Selgitus

Valkude ja transrasvhapete sisaldus on tarbijate jaoks oluline teave ja selle märkimine peaks 
seetõttu olema kohustuslik. Samuti on oluline teha vahet tehis- ja looduslike transrasvade 
vahel, sest tehistransrasvade taset saavad tootjad mõjutada.
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Muudatusettepanek 382
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

(a) energiasisaldus; (a) energiasisaldus ning
(b) rasva, küllastunud rasvhapete 
sisaldus, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valgu, süsivesikute ja rasva sisaldus.

Or. de

Selgitus

Muudatusega tagatakse ka seni toitumisalase teabega märgistuse osaks olnud toitainete 
kohustuslik esitamine. Kõik toitumissoovitused põhinevad nimetatud makrotoitainetel, 
tarbijad on sedalaadi andmete esitamisega harjunud ja need „ära õppinud“.

Muudatusettepanek 383
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punktid a, b ja b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) energiasisaldust (a) energiasisaldus (kalorisisaldus);
(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus,
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) rasva, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus;

(b a) küllastunud rasvhapete ja 
transrasvhapete, suhkrute, kiudainete ja 
valgu sisaldus.

Or. fr
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Muudatusettepanek 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Kohustuslik toitumisalane teave
märgistuse kõige nähtavamal osal 
(edaspidi „toitumisalane teave pakendi 
esiküljel”) hõlmab järgmiste toitainete 
koguseid:

(a) energiasisaldus;
(b) rasva, küllastunud rasvhapete 
sisaldus, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

2 i. rasvad; 
3 ii. küllastunud rasvhapped; 
4 iiii. suhkrud;
iv. sool ja energiasisaldus.
Kohustuslik toitumisalane teave pakendi 

tagaküljel (edaspidi „toitumisalane teave 
pakendi tagaküljel”) sisaldab lisaks lõike 
1 punktis a loetletud toitainete sisaldusele 
järgmiste toitainete sisaldust:
5 i. valgud;
6 ii. süsivesikud;
7 iii. kiudained ja
8 iv. transrasvhapped.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et peamine väli viitab pakendi esiküljele.
Sellega tagatakse ka, et kohustuslik toitumisalane teave koosneb kahest osast: piiratud teave 
pakendi esiküljel nelja toitaine ja energiasisalduse kohta ning täielikum teave pakendi 
tagaküljel kaheksa toitaine ja energiasisalduse kohta.

Muudatusettepanek 385
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) rasva, küllastunud rasvhapete, valkude
ja süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.
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Or. hu

Selgitus

Paljude neerupuudulikkuse käes kannatavate tarbijate jaoks on tähtis ka valgusisalduse 
kohustuslik märkimine.

Muudatusettepanek 386
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) valkude, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele, rasva, küllastunud 
rasvhapete, kiudainete ja naatriumi
sisaldus.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas toidutööstuse üldise tavaga märkida „8 tähtsat” 
toitainet toote tagaküljele toitumisalase teabe tabelisse.

Muudatusettepanek 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Valk on eluliselt tähtis toitaine. Valgu sisaldus tuleks lisada kohustuslikule toitumisalasele 
teabele, et tarbijatel oleks võimalik näha toidu kõiki energiat andvaid toitaineid.
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Muudatusettepanek 388
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Teave transrasvhapete ja valkude kohta peab kuuluma kohustusliku, mitte valikulise 
toitumisalase teabe hulka.

Muudatusettepanek 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) rasva, küllastunud rasvhapete, suhkru
ja soola sisaldus.

Or. de

Selgitus

Nimetatud toitained on kõige olulisemad andmed, mida ka tarbijad mõistavad. Mõistet „sool“ 
tuleks ka edaspidi tingimata kasutada, sest enamik tarbijatest ei mõistaks „naatriumit”.
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Muudatusettepanek 390
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega looduslike ja 
lisatud suhkrute sisaldusele ning soola 
sisaldus.

Or. de

Selgitus

Looduslike ja lisatud suhkrute sisaldus peab kuuluma kohustusliku toitumisalase teabe hulka, 
et tarbijatel oleks võimalik teada saada toidu kõikide toitainete sisaldust.

Muudatusettepanek 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid 
tooteid käsitleva kohustusliku 

Jookide puhul, mis sisaldavad rohkem kui 
1,2 mahuprotsenti alkoholi, sisaldab 
kohustuslik toitumisalane teave ainult 
energiasisaldust.
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toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Alkohoolsetele jookidele tuleks märkida energiasisaldus.

Muudatusettepanek 392
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. sv

Selgitus

Tarbijatel on oluline saada teavet ka alkohoolsete jookide koostise kohta. Eriti oluline on see 
tarbijatele, kes põevad diabeeti.

Muudatusettepanek 393
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alkohoolsete jookide puhul peab 
kohustuslik toitumisalane teave sisaldama 
ka energia- ja süsivesikute sisaldust.

Or. {SV}sv
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Muudatusettepanek 394
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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.
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Muudatusettepanek 395
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 - lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat lõiget ei kohaldata rohkem kui 
1,2 mahuprotsenti alkoholi sisaldavate 
jookide suhtes. Komisjon koostab hiljemalt
[viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
käesoleva lõike kohaldamist kõnealuste 
toodete suhtes, ja võib lisada aruandele 
ettepaneku konkreetsete meetmete 
võtmiseks, millega määratletakse eeskirjad 
kõnealuseid tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Rohkem kui 1,2 mahuprotsenti alkoholi sisaldavad joogid ning lahjad alkohoolsed segujoogid 
„alcopops” ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 396
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 - lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat lõiget ei kohaldata
alkoholisisaldusega jookide suhtes.
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva toitumisalase teabe esitamise 
kohta tarbijatele. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kui erand tehakse küll veinidele, õllele ja piiritusjookidele, mitte aga teistele alkohoolsetele 
jookidele, ei ole võimalik saavutada tööstusharus üksmeelt. Teatavaid määratletud tooteid 
hakataks soodustama ja teisi diskrimineerima. Tekiksid konkurentsimoonutused ja tarbijaid 
hakataks eri toodete koostisosi silmas pidades eksitama.
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Muudatusettepanek 397
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat lõiget ei kohaldata rohkem kui 
1,2 mahuprotsenti alkoholi sisaldavate 
jookide suhtes. Komisjon koostab 
hiljemalt ...* aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vajaduse korral vastu järgmiste 
menetluste kohaselt:

(i) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 497/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta)¹ artiklis...
osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;
(ii) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad)² artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
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13 sätestatud menetluse kohaselt;
(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008, milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/893³, nimetatud toodete 
puhul kõnealuse määruse artiklis 25 
kehtestatud korra kohaselt;
(iv) muude toodete puhul artikli 49 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
___________
*ELT: Kolm aastat alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.

Or. fr

Selgitus

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées. Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive. De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.

Muudatusettepanek 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 

Käesolevat lõiget ei kohaldata määruse 
(EÜ) nr 479/2008 artikli 1 lõikes 1 ja 
määruse (EMÜ) nr 1601/91 artikli 2 
lõikes 1 määratletud veini suhtes ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
110/2008 (milles käsitletakse 
piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, 
esitamist, märgistamist ja geograafiliste 
tähiste kaitset ning millega tunnistatakse 
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Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
samalaadsete toodete, mis on valmistatud 
muudest viljadest kui viinamarjad, siidri, 
pirnisiidri, õlle ja piiritusjookide suhtes,
ning muude alkohoolsete jookide suhtes.
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vajaduse korral vastu 
järgmiste menetluste kohaselt:
i) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 497/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta) artikli 1 lõikes 2 
osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;
ii) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EMÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise
üldeeskirjad) artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
13 sätestatud menetluse kohaselt;
iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89) osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artikli 
25 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt;
iv) muude toodete puhul artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
2. Ilma et see piiraks punktides i, ii ja iii 
osutatud toodete eriomadusi, mis on 
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määratletud ülalnimetatud menetlustes, 
tuleb lõikes 1 osutatud meetmeid 
rakendada järjepidevalt ja samaaegselt 
kõigi selles lõikes nimetatud toodete 
puhul.

Or. es

Selgitus

Enne seda, kui saab kehtestada nõude toiteomaduste tõttu mitte tarbitavate alkohoolsete 
jookide koostisosade või toiteväärtuse alase teabe esitamise kohta märgistusel, tuleb teha 
selgeks mitmed põhiküsimused. Veinide ja piiritusjookide märgistamise konkreetsed eeskirjad 
on sätestatud määrustes 479/2008, 1601/91 ja 110/2008. Need määrused lubavad ka 
rakenduseeskirjade kehtestamist konkreetsete komiteemenetluste kaudu. Järjepidevuse 
huvides tuleks see võimalus alles jätta.

Muudatusettepanek 399
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu
määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 1 lõikes 
1 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1601/1991 
artikli 2 lõikes 1 määratletud veini ja 
veinitoodete suhtes, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud samalaadsete toodete suhtes, 
mis ei ole valmistatud viinamarjadest, 
siidri, pirnisiidri, õlle ja piiritusjookide
suhtes ning muude alkohoolsete jookide
suhtes. Komisjon koostab [hiljemalt viis 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
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artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vajaduse korral vastu 
järgmise menetluse kohaselt:

(a) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 479/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta) nimetatud toodete 
puhul asjaomase määruse artikli 113 
lõikes 1 sätestatud menetluse kohaselt;

(b) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad) artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
13 sätestatud menetluse kohaselt;

(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89) osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artikli 
25 lõikes 1 sätestatud menetluse kohaselt;

(d) artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt muude 
toodete puhul.

Ilma et see piiraks teise lõigu punktides a, 
b ja c osutatud toodete eriomadusi, mis on 
määratletud menetluste käigus.

Or. en

Selgitus

Tehes erandi veinile, õllele ja piiritusjookidele, kuid mitte muudele alkohoolsetele jookidele, 
ei võimaldaks antud sektoris kooskõla saavutada. Sellega eelistataks teatavaid 
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kindlaksmääratud tooteid, diskrimineerides teisi, moonutataks konkurentsi ja eksitataks 
tarbijat erinevate toodete suhtelise koostise suhtes.

Muudatusettepanek 400
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui toit sisaldab tööstuslikult 
toodetud transrasvu, tuleb see alati 
pakendile märkida. Kui toit on 
pakendamata, edastatakse asjaomane 
teave lõpptarbijale muul viisil.

Or. sv

Muudatusettepanek 401
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped; (a) transrasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped

(sealhulgas omega-9 rasvhapped);
(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped 

(sealhulgas omega-3 ja omega-6 
rasvhapped);
(c a) kolesterool (LDL ja/või HDL);

(d) polüoolid; (d) polüoolid;
(e) tärklis; (e) tärklis;
(f) kiudained; (f) kiudained;
(g) valgud; (g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2;
(h a) muud XIII lisa A osas loetletud 
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ained.

Or. ro

Selgitus

Toitainete nimekiri peab olema põhjalikum, kuna teatavatel rasvadel (nt omega-3) on 
tervisele kasulikud omadused, mida tarbijad võivad otsida.

Muudatusettepanek 402
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;
(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped;
(d) polüoolid; (d) polüoolid;
(e) tärklis; (e) tärklis;
(f) kiudained;
(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

Or. en

Selgitus

Transrasvhapped, kiudained ja valgud tuleks lisada pakendi tagaküljel esitatava kohustusliku 
teabe hulka ja seega tuleks need käesolevast loetelust välja jätta.
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Muudatusettepanek 403
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada 
täiendavalt ka ühe või mitme alljärgneva 
aine koguseid:

(a) transrasvhapped (a) transrasvhapped

(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;
c) polüküllastumata rasvhapped; c) polüküllastumata rasvhapped;

(d) polüoolid; (d) polüoolid;

(d a) kolesterool;
(e) tärklis; (e) tärklis;
(f) kiudained;

(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud 
mis tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud 
mis tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2;
(h a) muud XIII lisa A osas määratletud 
ained ja nende koostisosad.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et ka kolesterool võib olla täiendava toitumisalase teabe 
osa.

Muudatusettepanek 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
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ühe või mitme alljärgneva aine koguseid: ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped;

(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped;

(d) polüoolid; (d) polüoolid;

(e) tärklis; (e) tärklis;

(f) kiudained; (f) kiudained;

(g) valgud;

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

Or. en

Selgitus

Valkude ja transrasvhapete sisaldus on tarbijate jaoks oluline teave ja selle märkimine peaks 
seetõttu olema kohustuslik. Samuti on oluline teha vahet tehis- ja looduslike transrasvade 
vahel, sest tehistransrasvade taset saavad tootjad mõjutada.

Muudatusettepanek 405
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped;

(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped;

(d) polüoolid; (d) polüoolid;
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(e) tärklis; (e) tärklis;

(e a) kolesterool;

(f) kiudained;

(g) valgud;

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2;

(h a) muud ained vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1925/2006.

Or. fr

Selgitus

Tarbija jaoks võib olla kasulik, et kolesterooli näidatakse seda sisaldavate rasvade kogusest 
eraldi. Välja jäetud ained on lisatud artikli 29 lõikesse 1. 

Muudatusettepanek 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped;

(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped;

(d) polüoolid; (d) polüoolid;

(e) tärklis; (e) tärklis;

(f) kiudained;

(g) valgud;
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(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

Or. en

Selgitus

Transrasvhapped, kiudained ja valgud tuleks lisada pakendi tagaküljel esitatava kohustusliku 
teabe hulka ja seega tuleks need käesolevast loetelust välja jätta.

Muudatusettepanek 407
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada 
täiendavaid andmeid ühe või mitme 
alljärgneva aine või ainete rühma kohta:

(a) transrasvhapped; (a) transrasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped;
(c) polüküllastumata rasvhapped;
(d) polüoolid;
(e) tärklis;

(b) monoküllastumata rasvhapped;
(c) polüküllastumata rasvhapped;
(d) polüoolid;
(e) tärklis;

(f) kiudained; (f) kiudained;
(f a) mitut liiki suhkur;
(f b) sool;
(f c) kolesterool;

(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(h) märkimisväärsetes kogustes esinevad,
XI lisa A osa punktis 1 loetletud mineraalid 
ja vitamiinid vastavalt XI lisa A osa 
punktis 2 antud määratlustele;
(h a) muud ained vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1925/2006.

Or. de

Selgitus

Saksakeelses versioonis tuleks sõnad „transisomere Fettsäuren“ asendada sõnaga 
„Transfettsäuren“. Loetellu tuleb lisada kolesterool. Valgud lisati artikli 29 lõike 1 punkti b.
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Ingliskeelse sõna „sugars” sisuline vaste oleks „mitut liiki suhkur”. (vrd direktiiv 
2001/111/EÜ inimtoiduks ettenähtud suhkrute kohta).

Loetelu nendest toiduainetest, mille kohta toitumisalases teabes võib lisaks vabatahtlikult 
andmeid esitada, peaks olema kooskõlas Euroopa Ühenduse muude õigusaktidega (muu 
hulgas määrus (EÜ) nr 1925/2006 mitmesuguste ainete toidule lisamise kohta). Lõiget 2 tuleb 
seda silmas pidades täiendada.

Muudatusettepanek 408
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 - lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) polüoolid (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) valgud välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 410
János Áder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) valgud; välja jäetud

Or. hu

Selgitus

Neerupuudulikkuse käes kannatavate tarbijate jaoks on tähtis ka valgusisalduse kohustuslik 
märkimine.

Muudatusettepanek 411
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisuguste ainete koguse märkimine, 
mis kuuluvad ühte lõikes 2 märgitud 
toitainekategooriasse või on selle 
koostisosad, on nõutav, juhul kui esitatakse 
toitumisalane või tervisealane väide.

3. Niisuguste ainete koguse märkimine, 
mis kuuluvad ühte lõikes 2 märgitud 
toitainekategooriasse või on selle 
koostisosad, on nõutav, juhul kui nende 
kohta esitatakse toitumisalane või 
tervisealane väide.

Or. en

Selgitus

Selgem säte.
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Muudatusettepanek 412
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Jookide puhul, mis sisaldavad rohkem kui 
1,2 mahuprotsenti alkoholi, sisaldab 
kohustuslik toitumisalane teave ainult 
energia- ja suhkrusisaldust.

Or. en

Selgitus

Alkohoolsetele jookidele tuleks märkida energia- ja suhkrusisaldus.
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Muudatusettepanek 413
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 - lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Vähemalt energiasisaldus tuleks alati esitada, seda ka alkohoolsete jookide puhul.
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Muudatusettepanek 414
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiat ja toitaineid käsitlevate väidete 
rakenduseeskirjad deklareeritud koguste 
täpseks määramiseks, näiteks deklareeritud 
koguste ja ametliku kontrolli käigus 
tuvastatud koguste erinevuse määramiseks, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 2 osutatud 
korras.

Energiat ja toitaineid käsitlevate väidete 
rakenduseeskirjad deklareeritud koguste 
täpseks määramiseks, näiteks deklareeritud 
koguste ja ametliku kontrolli käigus 
tuvastatud koguste erinevuse määramiseks, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras.

Or. en

Selgitus

Deklareeritud koguste ja ametliku kontrolli käigus tuvastatud koguste erinevuse määramine 
on määruse kohaldamisel oluline ja tuleks seega otsustada kontrolliga regulatiivmenetluse 
korras.

Muudatusettepanek 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
või nende koostisosade kogust 
väljendatakse 100 grammi või 100 ml 
kohta.

Or. en

Selgitus

Ühine positiivne toitumistähis aitaks tarbijatel teha toidu ostmisel kindlaks tervislikuma 
valiku. Positiivse tähisega märgistatud toit võiks näiteks sisaldada vähem rasva, suhkruid ja 
soola ning rohkem toidu kiudaineid kui ilma tähiseta sama tüüpi toiduained. Positiivse 
tähisega saavad tarbijad teha tervislikuma valiku vaid kiire pilguheiduga ostmise hetkel.
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Muudatusettepanek 416
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta. Täiendavalt võib esitada 
energia- ja toitainetesisalduse portsjoni 
kohta.

Or. en

Selgitus

Tarbijate jaoks on palju asjakohasem näidata teavet portsjoni kohta. Teabe näitamine 100 
grammi või milliliitri kohta võib olla mõttetu ja eksitav (kui tegelikult tarbitakse teisi 
koguseid). Lisaks muudab teabe 100 gr / 100 ml kohta esitamine tarbijatele palju 
keerulisemaks tegelike koguste arvutamise ja ühtlasi ka tervislikult tasakaalustatud menüü 
koostamise.

Muudatusettepanek 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta. 

Sellele lisaks võib energia ja toitainete 
kogust esitada ka portsjoni kohta. 
Kui toit on üksikportsjonina pakendatud, 
esitatakse ka lõikes 1 osutatud energia ja 
toitainete kogus portsjoni kohta.
Kui teave esitatakse portsjoni kohta, 
näidatakse ära pakendis sisalduvate 
portsjonite arv, portsjoni suurus on 
realistlik ning andmed on esitatud või 
selgitatud viisil, mis on keskmisele 
tarbijale arusaadav. 
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Or. en

Selgitus

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

 The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.

Muudatusettepanek 418
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Energia ja toitainete koguse väljendamine portsjoni kohta peaks äärmisel juhul üksnes 
täiendama andmeid 100 grammi kohta, et mitte mõjutada võimalust tooteid võrrelda.
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Muudatusettepanek 419
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Toote energia ja toitainete kogust väljendatakse alati 100 grammi või 100 ml kohta, et vältida 
tarbija eksitamist ja võimaldada toodete hõlpsat võrdlemist. Lisaks esitatakse pakendi 
tagaküljel teave portsjoni kohta.

Muudatusettepanek 420
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta. 
Sellele lisaks võib energia ja toitainete 
kogust esitada ka portsjoni kohta.
Kui toit on üksikportsjonina pakendatud, 
esitatakse ka lõikes 1 osutatud energia ja 
toitainete kogus portsjoni kohta.
Kui teave esitatakse portsjoni kohta, 
näidatakse ära pakendis sisalduvate 
portsjonite arv, portsjoni suurus peab 
olema realistlik ning andmed on esitatud 
või selgitatud viisil, mis on keskmisele 
tarbijale arusaadav.
Komisjon töötab koos toidukäitlejate ja 
liikmesriikide pädevate asutustega välja 
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suunised realistlike portsjonite suuruse 
esitamise kohta. Kõnealused meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid, võetakse 
vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference. 

Muudatusettepanek 421
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Sellele lisaks võib energia ja toitainete 
kogust esitada ka pakendi kohta. See 
kehtib nii üksikportsjonina pakendatud 
toidu kui ka mitut portsjoni sisaldavate 
pakendite kohta.
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Or. en

Selgitus

Valides märgistuse „pakendi kohta”, lahendatakse konstruktiivselt kõigi Euroopa üksikisikute 
ja toidukultuuride jaoks realistlike portsjonite määratlemise lahendamatu probleem. Ning 
eksitava märgistuse oht seoses standardportsjonite tavalise varieerumisega viiakse 
miinimumini. Pakendikohane märgistus motiveerib ka toiduainetööstust vähendama 
pakendeid ülekaalulisuse ajastul.

Muudatusettepanek 422
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Lisaks energia ja toitainete koguse väljendamisele 100 g või 100 ml kohta tuleks anda teavet 
ka portsjoni kohta.

Muudatusettepanek 423
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml ja portsjoni kohta, juhul kui toit on 
pakendatud üksikportsjonitena.

Or. en
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Selgitus

Kui toit on selgelt pakendatud portsjonitena (nt jogurti, maiustuste jne puhul), peab energia 
ja toitainete koguse väljendamine seostuma ka portsjoni suurusega, sest nii on teave 
tarbijatele arusaadavam. Seotud artiklit 32 käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 424
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta.

Or. fr

Selgitus

Vastavusseviimine uue lõikega 2 a. 

Muudatusettepanek 425
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta.

Or. sv
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Muudatusettepanek 426
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks 100 grammi või 100 ml kohta 
esitatavale toitumisalasele teabele võib 
seda teavet väljendada ka portsjoni kohta, 
mille suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut 
portsjonit pakend sisaldab ning et kõik 
portsjonid on rangelt samasugused.
Kohustuslikku toitumisalast teavet artikli 
29 lõike 1 punktides a ja b osutatud 
andmete esitamisel märgistuse kõige 
nähtavamas osas võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
eelpakendatud võrdseteks portsjoniteks 
ning kõik portsjonid on ühesugused või 
kui on tegemist omavahel võrdsete eraldi 
ühikutega. 

Komisjon kehtestab artikli 29 lõike 1 
punktides a ja b osutatud andmete esitamise 
märgistuse kõige nähtavamas osas üksnes 
portsjoni kohta toodete puhul, mida ei ole 
mainitud lõikes 2. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid seda täiendades, võetakse 
üleminekuperioodi lõpuks vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. fr

Selgitus

 Energeetilise väärtuse näitamine portsjoni kohta on tarbijale enamiku toodete puhul märksa 
kasulikum kui suhteliselt abstraktse 100 grammi kohta. Võrdlusportsjonite suuruse 
kindlaksmääramise viis peab samas olema ühtlustatud, nii et see võimaldab lihtsat võrdlemist 
sama tooteliigi eri markide vahel. 
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Muudatusettepanek 427
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Toitumisalase teabe elemente võib 
väljendada XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

Kuna paljusid toite ei tarbita 100 grammi / 100 ml kaupa, on oluline, et võrdluskoguse 
protsent oleks näidatud toote portsjoni kohta. See võimaldab tarbijatel teha teadlikke 
toitumisalaseid valikuid oma isiklike vajaduste põhjal ja hinnata toote kohta oma 
igapäevamenüüs.

Muudatusettepanek 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Mõistlik on kehtestada eeskirjad lisateabe esitamise kohta, et saavutada ühtsus ja hoida ära 
tarbija eksitamise oht, mis muidu võiks tekkida.

Muudatusettepanek 429
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Kuna enamasti ei tarbita toiduaineid 100 grammi või 100 milliliitri kaupa, on tähtis 
väljendada toitumisalast teavet võrdluskoguse protsendina portsjoni kohta. See võimaldab 
tarbijatel teha teadlik valik oma isiklike vajaduste alusel ja hinnata toote mõju igapäevases 
toitumises.

Muudatusettepanek 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 

3. Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.
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mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pakendi esikülje toitumisalase teabe 
hulka kuuluvate artikli 29 lõike 1 punktis 
a osutatud toitainete koguseid 
väljendatakse värvikoodide süsteemi abil.
Roheline, kollane ja punane värv 
näitavad, kas tegemist on madala, 
keskmise või kõrge kõnealuste toitainete 
sisaldusega toiduga. Teave esitatakse 100 
grammi või 100 ml kohta. Kõnealuste 
toitainete kõrge, keskmise ja madala 
sisalduse võrdluskogused määratletakse 
artikli 49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt Euroopa 
Toiduohutusameti arvamuse põhjal.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab uuringut, mis näitas, et tarbijad soovivad pakendi 
esiküljel piiratud toitumisalase teabe esitamist koos selgitava osaga. Nad eelistavad punase, 
kollase ja rohelise värvi kasutamist, et märkida, kas tegemist on kõrge, keskmise või madala 
kõnealuste toitainete sisaldusega toiduga. Kõrge, keskmise või madala toitainete sisalduse 
võrdluskogused tuleks määrata Euroopa Toiduohutusameti sõltumatu teadusliku arvamuse 
põhjal.
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Muudatusettepanek 432
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõistlik on kehtestada eeskirjad vabatahtliku lisateabe esitamise kohta, et jõuda teatava 
ühtlustamiseni juhtudel, mil seda võimalust kasutatakse, ja hoida ära tarbija eksitamise oht, 
mis muidu võiks tekkida. 

Muudatusettepanek 433
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui toitumisalane teave sisaldab
võrdluskoguse protsenti, kasutatakse XI 
lisas sätestatud võrdluskoguseid ja 
arvutatud protsente tohib esitada ainult 
toote tagaküljel olevas toitumisalases 
teabes.

Or. en
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Selgitus

Sellega tagatakse, et kasutada saab ainult Euroopa Toiduohutusameti määratud 
võrdluskoguseid.

Muudatusettepanek 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Võrdluskoguse protsent on enamiku tarbijate jaoks väärtuslik teave ja seetõttu tuleks see 
esitada. Kui toit on pakendatud üksikportsjonina, peaks olema esitatud ka toitumisalane teave 
portsjoni kohta.

Muudatusettepanek 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.

3. Toitumisalase teabe elemente võib 
väljendada XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina portsjoni kohta.

Or. en
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Selgitus

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike. GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs. PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml. Consumers will always have 
complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Muudatusettepanek 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet
energia-, rasva-, küllastunud rasvhapete, 
suhkru- ja soolasisalduse kohta
väljendatakse täiendavalt XI lisa B osas 
sätestatud võrdluskoguse protsendina 100 
grammi või 100 milliliitri või vastavalt 
artikli 31 lõikele 2 portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. de

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut tuleb vaadelda koos arvamuse koostaja 
muudatusettepanekuga 135, kus nõutakse ühtseid andmeid portsjoni kohta. Märgistamist 
absoluutväärtustega 100 g ja 100 ml kohta tuleks täiendada protsendimäära esitamisega, et 
näidata toote tarbimise ja toitainete päevase vajaduse suhet ning anda tarbijatele seeläbi 
lisateavet, sest paljud neist ei oska absoluutväärtuste puhul hinnata, kas tegemist on kõrge või 
madala energiasisaldusega tootega.
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Muudatusettepanek 437
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Soovitava päevase tarbimiskogusega seotud protsendisüsteem ei ole täielikult selge ja võib 
tarbijaid eksitada.

Muudatusettepanek 438
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sv
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Muudatusettepanek 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Käesoleva määruse artikli 29 lõikes 1 
sätestatud kohustuslik toitumisalane teave 
esitatakse pakendi esiküljel ja see

(a) esitatakse märgistuse kõige 
nähtavamal osal;

(b) sisaldab „suurt”, „keskmise 
suurusega” ja „väikest” kirja;

(c) sisaldab valgusfoorituledel põhinevat 
märgistussüsteemi rohelise, kollase ja 
punase värviga ja

(d) sisaldab koostisainete esitust XI lisa B 
osas sätestatud võrdluskoguse protsendina 
portsjoni kohta.

Portsjonite arv pakendi kohta on realistlik 
ja silmatorkavalt esitatud märgistuse 
kõige nähtavamal osal.

Kõnealuste toitainete kõrge, keskmise ja 
madala sisalduse võrdluskogused 
määratletakse artikli 49 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt Euroopa Toiduohutusameti 
arvamuse põhjal. Asjaomane teave 
esitatakse 100 grammi või 100 ml kohta, 
kombineerides „suurt”, „keskmise 
suurusega” ja „väikest” kirja ning 
valgusfoorituledel põhinevat 
märgistussüsteemi rohelise (madal), 
kollase (keskmine) ja punase (kõrge) 
värviga.

Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti 
võrdluskoguse protsendina, nagu on 
sätestatud XI lisa A osa punktis 1.
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3 a. Artikli 29 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
kohustuslik toitumisalane teave esitatakse 
pakendi tagaküljel ja see väljendatakse 
100 grammi või 100 ml kohta ning artikli 
32 lõigete 2 ja 3 kohaselt portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food. This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Muudatusettepanek 440
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. 6 kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist ja võttes arvesse 
Euroopa Toiduohutusameti soovitusi ning 
sõltumatuid uuringuid, määrab komisjon 
energia ja valitud toitainete, välja arvatud 
vitamiinid ja mineraalid, võrdluskogused, 
mis lisatakse XI lisa B osasse. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
vastavalt artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Praegu XI lisas ette nähtud väärtused erinevad näiteks Ühendkuningriigi toidustandardiameti 
või WHO antud soovitustest. Euroopa Toiduohutusameti kõige värskemas arvamuses 
toitumise võrdlusväärtuste kohta (5. august 2009) jõutakse järeldusele, et ebapiisavate 
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andmete tõttu ei saa anda soovitusi suhkrute kohta. Seepärast on mõistlik kaaluda 
teadustulemusi täiendavalt enne selliste võrdlusväärtuste kehtestamist, mis ei ole 
üldtunnustatud.

Muudatusettepanek 441
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta, 
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõikes 1 osutatud kohustuslik teave 
küllastunud rasvhapete ja transrasvhapete
kohta, esitatakse kooskõlas XIII lisa B 
osaga.

Or. en

Selgitus

Transrasvhapped on osa kohustuslikust toitumisalasest teabest lisaks küllastunud 
rasvhapetele ja seetõttu jäetakse need vabatahtlike andmete hulgast välja.

Muudatusettepanek 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta, 
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete ja 
transrasvhapete kohta, esitatakse 
kooskõlas XIII lisa B osaga.

Or. en
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Selgitus

Viitab artikli 29 lõiget 1 käsitlevale muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 443
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32.
Väljendamine portsjoni kohta

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta 
esitatavale toitumisalasele teabele, võib 
seda teavet väljendada ka portsjoni kohta, 
mille suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut 
portsjonit pakend sisaldab.
2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.
3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete 
puhul, mis sisaldavad mitut eraldi 
pakendamata portsjoni, kehtestab 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. sv
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Muudatusettepanek 444
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 
on märgistusel esitatud, tingimusel, et on
näidatud, mitut portsjonit pakend sisaldab.

1. Kui toiduaine on pakitud portsjonite, 
sealhulgas eraldi portsjonitena, võib lisaks 
artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 grammi või 
100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 
on märgistusel esitatud; sellisel juhul peab 
olema näidatud, mitut portsjonit pakend 
sisaldab.

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

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

3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete 
puhul, mis sisaldavad mitut eraldi 
pakendamata portsjoni, kehtestab
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Komisjon töötab koos toidukäitlejate ja 
liikmesriikide pädevate asutustega välja 
suunised tegelikkust arvestavate 
portsjonite suuruste esitamise kohta.
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. it

Selgitus

Sellega suurendatakse selgust ja määratletakse täpsemalt komiteemenetlusega hõlmatud 
küsimused.
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Muudatusettepanek 445
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille 
suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut portsjonit 
pakend sisaldab.

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele väljendatakse seda 
teavet ka portsjoni kohta pakendi 
tagaküljel ja näidatakse, mitut portsjonit 
pakend sisaldab.

Or. en

Selgitus

Teave tuleb alati esitada 100 grammi või 100 ml kohta, et vältida tarbijate eksitamist. See 
võimaldab ka tooteid selgelt ja lihtsalt võrrelda. Lisateave portsjoni kohta esitatakse pakendi 
tagaküljel, sest see võib mõnel tarbijal aidata hinnata tarbitava toidu koguseid.

Muudatusettepanek 446
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta 
esitatavale toitumisalasele teabele, võib 
seda teavet väljendada ka portsjoni kohta, 
mille suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut 
portsjonit pakend sisaldab.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõige jäetakse välja, kuna portsjonid asendatakse väljendiga "pakendi kohta" (vt 
muudatusettepanek 1).
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Muudatusettepanek 447
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõige jäetakse välja, kuna portsjonid asendatakse väljendiga "pakendi kohta" (vt 
muudatusettepanek 1).

Muudatusettepanek 448
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 
on märgistusel esitatud, tingimusel, et on 
näidatud, mitut portsjonit pakend sisaldab.

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, peab seda teavet
väljendama ka portsjoni kohta, mille 
suurus on märgistusel esitatud, tingimusel, 
et on näidatud, mitut portsjonit pakend 
sisaldab.

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

2. Toidu puhul, mis ei ole pakendatud 
üksikportsjonina, tuleb teavet portsjoni 
kohta näidata kas tüki või ühiku kohta või 
kasutada tarbijale arusaadavaid 
mõõtühikuid, näiteks supilusikat, 
teelusikat või tassi.

Or. de

Selgitus

Lisaks energia ja toitainete koguse väljendamisele 100 g või 100 ml kohta tuleks anda teavet 
ka portsjoni kohta ja viimati nimetatud andmed peaks tarbijale kergesti arusaadavad olema.
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Muudatusettepanek 449
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toitumisalase teabe võib esitada 
üksnes portsjoni kohta, kui toiduaine on 
mitut eraldi pakendatud portsjonit 
sisaldavas pakendis, ja eriti juhul, kui 100 
ml netokaal on alla 100 g.

Or. en

Selgitus

Kohustusliku toitumisalase teabe kandmine paki esiküljele rikuks tähtpäevadeks (näiteks 
emadepäevaks) mõeldud šokolaadi või pralineetooteid sisaldavate kinkepakendite visuaalse 
ja esteetilise mõju.

Muudatusettepanek 450
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete 
puhul, mis sisaldavad mitut eraldi 
pakendamata portsjoni, kehtestab 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Kui toiduaine koosneb enam kui ühest 
suuremasse väliskesta pakitud väiksemast 
pakendist, sõltub energia- ja 
toitainesisaldus tegeliku pakendi 
suurusest, millel teave esitatakse, olgugi et 
välis- ja sisepakenditel olev teave on 
erinev.

Or. en

Selgitus

Kui välispakend avatakse ja võib-olla hävitatakse, leiavad tarbijad toitumisalase teabe 
pakendatud portsjonitelt. Portsjonitel olev teave peab olema selge ja vältima tarbijate 
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eksitamist.

Muudatusettepanek 451
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed ja toitumisalase lisateabe esitada 
muul viisil, tingimusel et täidetud on 
järgmised põhinõuded:

(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja

a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toiduaine toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja

(b) andmed põhinevad kas ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikele
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja

b) andmed põhinevad kas ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikel
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja

(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.

c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.

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

2. Komisjon kehtestab artikli 49 lõikes 3 
osundatud korra kohaselt nimetatud 
muude väljendamisviiside kasutamise 
tingimused. Vastavad kriteeriumid 
põhinevad teaduslikel andmetel 
toiduvaliku ja toitainete kohta ning nende 
mõju kohta tervisele. Kriteeriumide 
kehtestamisel palub komisjon ametil 
esitada 12 kuu jooksul asjakohane 
teaduslik seisukoht.

Or. en

Selgitus

Tuleks lubada toitumisalase teabe esitamist muul viisil. Kuid selliste väljendamisviiside 
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kasutustingimustes tuleks kokku leppida ELi tasandil.

Muudatusettepanek 452
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

1. Lisaks artikli 29 lõigetes 1 ja 2 ning 
artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja

a) täiendav väljendamisviis on kooskõlas 
käesolevas määruses määratletud 
parimate tavadega;

(b) andmed põhinevad kas ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikele 
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja

b) väljendamisviisiga püütakse aidata 
tarbijal mõista toiduaine toimet või 
tähtsust söömisel omastatava energia ja 
toitainete sisalduse seisukohast;

(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.

c) selle aluseks on ühtlustatud 
võrdluskogused või nende puudumisel 
üldtunnustatud teaduslikud soovitused 
energia või toitainete annuste kohta; ja

c a) ka sõltumatute tarbijauuringute 
tulemused näitavad, et keskmine tarbija 
mõistab kõnealust väljendusviisi.

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

2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
väljendamisviisid selgitatakse välja ja 
neist teavitatakse komisjoni. Komisjon 
teeb need üksikasjad avalikkusele 
kättesaadavaks, muuhulgas selleks 
ettenähtud veebisaidil.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek tagab, et täiendavaid väljendamisviise lubatakse vaid juhul, kui seda 
toetavad sõltumatud tarbijauuringud.

Muudatusettepanek 453
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:
a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja
b) andmed põhinevad kas ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikele 
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja
c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.
2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
väljendamisviisid määratakse kindlaks 
artiklis 44 osutatud riiklikus 
märgistussüsteemis.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vajalikud meetmed on juba sätestatud artiklites 31 ja 34, pealegi tuleks riiklikele 
õigusaktidele toetumist vältida. 
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Muudatusettepanek 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada graafilisel kujul
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 
täidetud:

(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja

(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja

(b) andmed põhinevad kas ühtlustatud
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikele 
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja

(b) andmed põhinevad XI lisa B osa 
kohastel võrdluskogustel 100 g või 100 ml 
kohta. Kui toode on pakendatud 
üksikportsjonitena või tema kogus on 
väiksem kui 100 g või 100 ml, piisab teabe 
andmisest portsjoni tarnitud koguse 
kohta. Ühtlustatud võrdluskoguste
puudumise korral põhinevad andmed
üldtunnustatud teaduslikel soovitustel
energia või toitainete annuse kohta, ja

(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.

(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.

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

2. XIII lisa D osas on esitatud näide 
toitumisalase teabe graafilisel kujul 
esitamise kohta.

Or. de

Selgitus

Andmete esitamine graafilisel kujul võib aidata tarbijatel toitumisalase teabe märgistust 
tunduvalt paremini mõista.
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Muudatusettepanek 455
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
väljendamisviisid määrab toitumist ja 
toitaineid ning nende mõju tervisele 
käsitlevate teaduslike andmete põhjal 
kindlaks komisjon. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

Or. de

Selgitus

Täiendavad viisid toitumisalase teabe esitamiseks peaksid olema lubatud, kuid peaksid 
vastama kogu Euroopas kehtivatele tingimustele.

Muudatusettepanek 456
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõiked 2–6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal 
osal, esitatakse see tabelina, numbrid 
üksteise all, kui ruum võimaldab. Kui 
ruumi ei ole, esitatakse see teave üksteise 
järel.
3. Kui kohustuslik toitumisalane teave on 
esitatud koos artikli 29 lõikes 2 osutatud 
toitumisalase teabega, esitatakse vajaduse 
korral teave energia ja toitainete kohta XIII 

3. Kui kohustuslik toitumisalane teave on 
esitatud koos artikli 29 lõikes 2 osutatud 
toitumisalase teabega, esitatakse vajaduse 
korral teave energia ja toitainete kohta XIII 
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lisa C osas ettenähtud järjekorras. lisa C osas ettenähtud järjekorras.
4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes on väheoluline, võib toitumisalase 
teabe nende ainete osas asendada sõnadega 
„Sisaldab väheolulisel määral...”, mis on 
paigutatud toitumisalase teabe lähedusse, 
kui see on olemas.

4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes on väheoluline, võib toitumisalase 
teabe nende ainete osas asendada sõnadega 
„Sisaldab väheolulisel määral...”, mis on 
paigutatud toitumisalase teabe lähedusse, 
kui see on olemas.

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

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

(a) selline esitusviis ei vii tarbijat eksitusse 
ja

a) nimetatud teistsugune esitusviis on 
kooskõlas käesolevas määruses 
määratletud parimate tavadega; ja

(b) on olemas tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab neid 
esitamisviise.

b) selline esitusviis ei eksita tarbijat; ja

b a) sõltumatu tarbijauuring näitab, et 
liikmesriigis, kus teistsugust esitusviisi 
tahetakse kasutada, mõistab keskmine 
tarbija sellist esitusviisi paremini.

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, v.a lõikes 5 
osutatud, võib kehtestada komisjon. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, v.a lõikes 6 
osutatud, võib kehtestada komisjon. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
6 a. Lõikes 5 nimetatud teistsugused 
esitusviisid selgitatakse välja ja neist 
teavitatakse komisjoni. Komisjon võib 
need üksikasjad teha üldsusele 
kättesaadavaks, muuhulgas selleks 
ettenähtud veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga lubatakse kasutada teistsuguseid esitusviise, kui see ei eksita tarbijat 
ja kui usaldusväärsed tõendid näitavad, et tarbija mõistab sellist esitusviisi paremini. Lisaks 
tagatakse komisjoni ja avalikkuse teavitamine kõigi täiendavate esitusviiside kasutamisest.
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Muudatusettepanek 457
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 31 lõigetes 2 ja 2 a osutatud 
andmed kohustusliku toitumisalase teabe 
kohta pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.
Lõikes 1 nimetatud andmed tuleks esitada 
pakendi esikülje paremasse alumisse 
nurka paigutatud raamistuses 1,5 mm 
suuruste tähemärkidega kirjas ja 
graafiliselt, esitades toitumisalase teabe 
XI lisa B osas sätestatud võrdluskoguse 
protsendina 100 grammi või 100 milliliitri 
kohta või vajadusel portsjoni kohta.
Graafilist esitusviisi ei tuleks kasutada 
toodete puhul, mille pakendi või anuma 
suurima tahu pindala jääb alla 80 cm².

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

2. Kohustuslik toitumisalane teave ja 
toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta vajaduse korral 
XIII lisa C osas ette nähtud järjestuses. 

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal 
osal, esitatakse see tabelina, numbrid 
üksteise all, kui ruum võimaldab. Kui 
ruumi ei ole, esitatakse see teave üksteise 
järel.

Selline toitumisalane teave esitatakse 
tabelina, numbrid üksteise all, kui ruum 
võimaldab. Kui ruumi ei ole, esitatakse see 
teave üksteise järel.

3. Kui kohustuslik toitumisalane teave on 
esitatud koos artikli 29 lõikes 2 osutatud 
toitumisalase teabega, esitatakse vajaduse 
korral teave energia ja toitainete kohta 
XIII lisa C osas ettenähtud järjekorras.
4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes on väheoluline, võib toitumisalase 
teabe nende ainete osas asendada sõnadega 

4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes on väheoluline, võib toitumisalase 
teabe nende ainete osas asendada sõnadega 
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„Sisaldab väheolulisel määral...”, mis on 
paigutatud toitumisalase teabe lähedusse, 
kui see on olemas.

„Sisaldab väheolulisel määral...”, mis on 
paigutatud toitumisalase teabe lähedusse, 
kui see on olemas. Kui energia või 
toitaine(te) sisaldus tootes võrdub nulliga, 
võib toitumisalase teabe nende elementide 
osas asendada märkega „Ei sisalda...”, 
mis on paigutatud toitumisalase teabe 
lähedusse, kui see on olemas.

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega artiklis 44 
osutatud riikliku märgistussüsteemi alusel 
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 
täidetud:
a) selline esitusviis ei vii tarbijat eksitusse 
ja
b) on olemas tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab neid 
esitamisviise.
6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, v.a lõikes 5 
osutatud, võib kehtestada komisjon. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, eelkõige 
seoses lõikega 1 a, peaks kehtestama 
komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva 
määruse vähemoluliste sätete muutmiseks 
määruse täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
paigutatakse ühele ja samale märgistuse 
osale. Need andmed esitatakse järgmises 
järjekorras: energia, valgud, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele, rasvad,
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küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

küllastunud rasvhapped, kiudained ja 
naatrium. 
Kui ruumi jätkub, esitatakse need andmed 
tabelina, numbrid üksteise all. Kui ruumi 
ei ole, paigutatakse andmed üksteise 
järele ritta.
Lisaks esitakse artikli 29 lõike 1 punktis a 
nimetatud energiasisaldus ning artikli 31 
lõike 3 esimeses lõigus sätestatud 
energiasisaldus protsendina päevasest 
võrdluskogusest märgistuse kõige 
nähtavamas osas vastavalt artikli 32 
lõigetele 2 ja 3. Need andmed esitatakse 
portsjoni kohta. 

Or. en

Selgitus

Energiasisaldus on keskse tähtsusega teave tarbijatele, kelle toiduvaliku määrab eesmärk 
säilitada tervislik kehakaal. Seepärast tuleks energiasisaldus ja selle protsentuaalne osakaal 
päevasest võrdluskogusest paigutada pakendi esiküljele. Kuna sisaldus 100 g või 100 ml 
kohta on kohustuslikus toitainete tabelis juba esitatud, tuleks pakendi esiküljel näidata 
energiasisaldus portsjoni kohta. See võimaldab tarbijatel saada kiiresti sisulist teavet, et teha 
oma isiklike vajaduste põhjal teadlikke toitumisalaseid valikuid ja hinnata toote kohta oma 
igapäevamenüüs.

Muudatusettepanek 459
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

1. Kõik märgistuse elemendid tuleks esitada üheskoos märgistuse ühes osas. Tarbijad on 
enam kui 30 aasta jooksul näinud, et kogu vajalik teave asub pakendi tagaküljel. 

2. Lihtsustamine

Muudatusettepanek 460
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
andmed paigutatakse märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, suhkrud ja sool.

Or. en

Selgitus

Selgem ja lihtsam.

Muudatusettepanek 461
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 31 lõigete 1 ja 2 kohaselt 
esitatud andmed toitumisalase teabe kohta
peavad olema korraga näha ühes kohas ja 
tabeli kujul. Kohustuslikud andmed 
esitatakse järgmises järjekorras: energia, 
rasvad, küllastunud rasvhapped, sool ja 
suhkrud. Vabatahtlik täiendav teave tuleb 
esitada XIII lisas ette nähtud järjestuses.
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Or. de

Selgitus

Andmete esitamine pakendi kõige nähtavamal osal ei ole nõutav. Andmetest huvitatud tarbija 
võib neid lugeda pakendi muult osalt. Küll aga tuleks lisada säte andmete esitamise kohta 
tabeli kujul.

Muudatusettepanek 462
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
paigutatakse pakendi esiküljele. Need 
andmed esitatakse vajaduse korral koos, 
selgelt ja järgmises järjekorras: energia, 
rasvad, küllastunud rasvhapped, suhkrud 
ja sool.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 29 lõike 1 punkti a käsitleva muudatusettepanekuga. 

Muudatusettepanek 463
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Märgistuse kõige nähtavamale osale 
paigutatakse järgmised artikli 31 lõikes 2 
osutatud andmed kohustusliku 
toitumisalase teabe kohta: energia-, rasva-, 
küllastunud rasvhapete, suhkru- ja 
soolasisaldus. Need andmed esitatakse 
koos, selgelt ja eespool nimetatud
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viitega suhkrusisaldusele ja sool. järjekorras.

Or. en

Selgitus 

Kooskõlas artikli 29 lõike 1 punkti a käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 464
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 31 lõigete 1 ja 2 kohaselt 
esitatud andmed toitumisalase teabe kohta
peavad olema korraga näha ühes kohas ja 
tabeli kujul. Kohustuslikud andmed 
esitatakse järgmises järjekorras: energia,
valgud, kiudained, rasvad viitega
küllastunud rasvhapetele, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.
Vabatahtlik täiendav teave tuleb esitada 
XIII lisas ette nähtud järjestuses.

Or. de

Selgitus

Andmeid energiasisalduse ja toitainete kohta ei pea esitama pakendi kõige nähtavamal osal, 
küll aga tuleb need esitada koos ja selges vormis.

Muudatusettepanek 465
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis a ja XI lisa 
B osas osutatud teabe energiasisalduse 
kohta kilokalorites peab – lisaks selle 
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esitamisele artikli 34 lõike 1 kohaselt ja 
100 g/ml kohta ning vajadusel portsjoni 
kohta artikli 31 lõike 2 kohaselt –
avaldama pakendi esiküljel hästi 
nähtavana, selgesti loetavana ja 
raamistatuna.

Or. de

Selgitus

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.

Muudatusettepanek 466
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis a ja XI lisa 
B osas osutatud teabe energiasisalduse 
kohta kilokalorites peab – lisaks selle 
esitamisele artikli 34 lõike 1 kohaselt ja 
100 g/ml kohta ning vajadusel portsjoni 
kohta artikli 31 lõike 2 kohaselt –
avaldama pakendi esiküljel paremal all 
nurgas 3 mm suuruste tähemärkidega 
kirjas ja raamistatuna.

Or. de

Selgitus

Toote energiasisaldust tuleks korrata pakendi esiküljel läbivalt kõikide toodete puhul samas 
kohas ja silmatorkaval kujul, et tarbijal oleks võimalik seda märgata juba esimesel pilgul.
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Muudatusettepanek 467
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pakendi tagaküljel esitatakse 
järgmised artikli 31 lõikes 2 osutatud 
andmed kohustusliku toitumisalase teabe 
kohta: süsivesikute, valkude- ning tehis-
ja looduslike transrasvade sisaldus. Need 
andmed esitatakse koos, selgelt ja eespool 
nimetatud järjekorras. 

Or. en

Selgitus

Valkude ja transrasvade sisaldus on tarbijate jaoks oluline teave ja tuleks seetõttu 
kohustuslikult esitada pakendi tagaküljel. Samuti on oluline teha vahet tehis- ja looduslikel 
transrasvadel, sest tehistransrasvade sisaldust saavad tootjad mõjutada.

Muudatusettepanek 468
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis a ja XI lisa 
B osas osutatud teabe energiasisalduse 
kohta kilokalorites võib – lisaks selle 
esitamisele artikli 34 lõike 1 kohaselt 100 
g/ml kohta või portsjoni kohta artikli 31 
lõike 2 kohaselt – avaldada pakendi 
esiküljel. 

Or. de

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut tuleb vaadelda koos arvamuse koostaja 
muudatusettepanekuga 135. Andmed kalorisisalduse kohta on tarbijate jaoks kõige olulisem 
toitumisalane teave. Tootjal peaks ka edaspidi olema võimalus esitada nimetatud andmed 100 
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g/ml või portsjoni kohta soovi korral pakendi esiküljel.

Muudatusettepanek 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata nõukogu 3. mai 
1989. aasta direktiivis 89/398/EMÜ 
(eritoiduks ettenähtud toiduaineid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) ja selle direktiivi 
artikli 4 lõikes 1 nimetatud eridirektiivides 
määratletud toiduainete suhtes.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 470
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. XIII a lisas kehtestatakse toodete 
liigid, mille puhul on kohustuslik esitada 
toitumisalane teave värvikoodide abil. 
Sellist liiki toodete toitainesisaldused tuleb 
lõikes 1 viidatud, pakendi esiküljele 
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paigutatud toitumisalases teabes esitada 
värvikoodide süsteemi abil. Roheline, 
kollane ja punane värv näitavad, kas 
kõnealuste toitainete sisaldus 100 g või 
100 ml toidu kohta on madal, keskmine 
või kõrge. 
Selleks määratakse enne artiklite 29–34 
kohaldamise kuupäeva Euroopa 
Toiduohutusameti arvamuse põhjal 
võrdlustasemed, mis näitavad asjaomaste 
toitainete kõrget, keskmist ja madalat 
sisaldust. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise teel, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tarbijauuringud on näidanud, et tarbijatele on kõrgtöödeldud toodete puhul kiirete ja 
teadlike otsuste tegemiseks kõige sobivam värvikoodide kasutamine.

Muudatusettepanek 471
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal osal, 
esitatakse see tabelina, numbrid üksteise 
all, kui ruum võimaldab. Kui ruumi ei ole, 
esitatakse see teave üksteise järel.

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal osal, 
esitatakse see tabelina, numbrid üksteise 
all, kui ruum võimaldab. Kui ruumi ei ole, 
esitatakse see teave üksteise järel.
Kui IV lisas loetletud toitude 
toitumisalane teave on kohustuslik 
toitumis- või tervisealase väite tõttu, ei 
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nõuta toitumisalase teabe esitamist 
märgistuse kõige nähtavamal osal.

Or. de

Selgitus

Kohustust esitada kohustuslik toitumisalane teave märgistuse kõige nähtavamal osal ei saa 
rakendada väikeste pakendite puhul (nt närimiskummitooted). Kui IV lisas loetletud toitude 
kohta on vaja esitada toitumis- või tervisealane väide, tuleks need seetõttu vabastada 
kohustusest esitada toitumisalane teave märgistuse kõige nähtavamal osal.

Muudatusettepanek 472
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal osal, 
esitatakse see tabelina, numbrid üksteise 
all, kui ruum võimaldab. Kui ruumi ei ole, 
esitatakse see teave üksteise järel.

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal osal, 
esitatakse see tabelina, numbrid üksteise 
all, kui ruum võimaldab. Kui ruumi ei ole, 
esitatakse see teave üksteise järel.

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

Or. de

Selgitus

IV lisas loetletud toitude kohta ei ole vaja esitada toitumisalast teavet, sest need ei sisalda 
märkimisväärses koguses määrusega hõlmatud toitaineid. Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 
7 ja käesoleva määruse artikli 17 lõike 3 kohaselt tuleb igasuguse toidu, ka IV lisas loetletud 
toidu puhul esitada toitumisalane teave artikli 29 lõigetes 1 ja 2 osutatud toitainete kohta, kui 
nende kohta esitatakse toitumis-või tervisealane väide. Väikeste pakendite puhul ei ole 
võimalik esitada toitumisalast teavet märgistuse kõige nähtavamal osal.
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Muudatusettepanek 473
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa 
C osas ette nähtud järjestuses.
Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal 
osal, esitatakse see tabelina, numbrid 
üksteise all, kui ruum võimaldab. Kui 
ruumi ei ole, esitatakse see teave üksteise 
järel.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõike 1 
punktis b ja lõikes 2 osutatud toitainete 
kohta esitatakse koos pakendi tagaküljel
ning XIII lisa C osas ette nähtud 
järjestuses. Kui ruum seda võimaldab, 
esitatakse selline toitumisalane teave 
tabelina, numbrid üksteise all. Kui ruumi ei 
ole, paigutatakse andmed üksteise järele 
ritta.

Or. en

Selgitus

Selgem ja lihtsam.

Muudatusettepanek 474
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal osal, 
esitatakse see tabelina, numbrid üksteise 
all, kui ruum võimaldab. Kui ruumi ei ole, 
esitatakse see teave üksteise järel.

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal osal, 
esitatakse see tabelina, numbrid üksteise 
all, kui ruum võimaldab. Kui ruumi ei ole, 
esitatakse see teave üksteise järel.
Kui IV lisas loetletud toitude 
toitumisalane teave on kohustuslik 
toitumis- või tervisealase väite tõttu, ei 
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nõuta toitumisalase teabe esitamist 
märgistuse kõige nähtavamal osal.

Or. de

Selgitus

Kohustust esitada kohustuslik toitumisalane teave märgistuse kõige nähtavamal osal ei saa 
rakendada väikeste pakendite puhul (nt närimiskummitooted). Kui IV lisas loetletud toitude 
kohta on vaja esitada toitumis- või tervisealane väide, tuleks need seetõttu vabastada 
kohustusest esitada toitumisalane teave märgistuse kõige nähtavamal osal.

Muudatusettepanek 475
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõigetes 1 
ja 2 osutatud toitainete kohta esitatakse 
koos ja ühes kohas ning vajaduse korral 
XIII lisa C osas ette nähtud järjestuses.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artiklit 29 käsitlevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 476
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kohustuslik toitumisalane teave on 
esitatud koos artikli 29 lõikes 2 osutatud 
toitumisalase teabega, esitatakse vajaduse 
korral teave energia ja toitainete kohta 
XIII lisa C osas ettenähtud järjekorras.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kohustuslikku toitumisalast teavet tuleb koos vabatahtliku teabega korrata pakendi 
tagaküljel, seetõttu kohaldatakse muudetud artikli 34 lõike 2 sätteid.

Muudatusettepanek 477
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes on väheoluline, võib toitumisalase 
teabe nende ainete osas asendada sõnadega 
„Sisaldab väheolulisel määral...”, mis on 
paigutatud toitumisalase teabe lähedusse, 
kui see on olemas.

4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes võrdub nulliga või on väheoluline, 
võib toitumisalase teabe nende ainete osas 
asendada sõnadega „Ei sisalda 
märkimisväärsel kogusel...”, mis on 
paigutatud toitumisalase teabe lähedusse, 
kui see on olemas.

Or. ro

Selgitus

Mõnedel toodetel on toiteväärtus null või nullilähedane (nt magusainega mineraalvesi või 
Coca-Cola light). Sellistel juhtudel peaksid tootjad täieliku teabe esitamise asemel saama 
lihtsalt märkida, et toode sisaldab väheolulisel määral toitaineid.

Muudatusettepanek 478
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab komisjon 
hindamisaruande lõigetes 1–6 kirjeldatud 
teabe esitamisviisi kohta.

Or. en
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Selgitus

Esitamisviiside eeliste ja puuduste tuvastamiseks viiakse läbi nende hindamine.

Muudatusettepanek 479

Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
V peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabatahtlik toidualane teave Kohustuslik päritolumärgistus

Or. it

Muudatusettepanek 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui vabatahtlikult toiduainete kohta antava teabe esitamist nõutakse samal viisil nagu toodete 
puhul, mille kohta kehtivad kohustuslikud nõuded, loobuvad tootjad tõenäoliselt teabe 
vabatahtlikust esitamisest. Niisiis hakkavad tarbijad käesoleva ettepaneku jõustumisel saama 
vähem teavet kui praegu.
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Muudatusettepanek 481
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõiked 1 ja 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. Toidualase teabe esitamisel 
vastavalt artiklitele 9 ja 10 või 
pakendamata toiduainete kohta 
vabatahtlikult teabe esitamisel peab see 
vastavalt artikli 13 lõikele 4 ja artiklile 41 
olema kooskõlas liikmesriigi õigusega.
1 a. Vabatahtliku teabe esitamisel ei tohi 
piirata kohustusliku teabe jaoks ette 
nähtud pinda.

Or. en

Selgitus

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind. The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.
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Muudatusettepanek 482
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
nõuetele, eelkõige artikli 7 nõuetele.

Or. en

Selgitus

Õiglast teavitamist käsitlev artikkel 7 on vabatahtliku teavitamise korra kõige olulisem alus.

Muudatusettepanek 483
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks artikli 35 lõike 1 
kohaldamist, on endiselt lubatud esitada 
täiendavat vabatahtlikku toitumisalast 
teavet teatavale sihtrühmale, nt lastele, 
kui need konkreetsed kontrollväärtused 
on teaduslikult tõendatud, ei eksita 
tarbijat ning vastavad käesolevas määruse 
üldtingimustele.

Or. de

Selgitus

IX B lisas esitatud kontrollväärtused viitavad keskmisele täiskasvanule. Tööstuses kasutusele 
võetud ja teaduslikult testitud ning kindlale sihtrühmale (nt lastele) suunatud toodete erinevad 
kontrollväärtused peaksid olema jätkuvalt lubatud kui täiendav teave.
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Muudatusettepanek 484
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pakendamata toidu kohta artiklis 9 
nimetatud andmete või nende osade 
vabatahtlikul esitamisel peavad nimetatud 
andmed või nende osad vastama 
käesoleva määruse asjakohastele 
erinõuetele.

Or. en

Selgitus

Toitumisalase teabe esitamine pakendamata toidukaupade ja toitlustusettevõttes toitlustamise 
käigus müüdavate toidukaupade kohta muutub üha tavalisemaks. Pakendamata toidukaupu 
puudutava teabe esitamise viis peab olema paindlik, sest toitlustamise korraldus ja vastav 
füüsiline keskkond võib olla väga erinev ning määrata toitumisalase teabe esitamise viisi. 
Määrus peab lubama toitlustusettevõtetel soovi korral anda vabatahtlikult teavet portsjonite 
kalorsuse kohta.

Muudatusettepanek 485
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Üldsusele tuleb teha kättesaadavaks 
kogu asjaomane teave vabatahtliku 
toidualase teabe esitamise kohta, näiteks 
selle aluskriteeriumid ja teadusuuringud.

Or. en

Selgitus

See säte on vajalik läbipaistvuse tagamiseks.
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Muudatusettepanek 486
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt selliste konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele nagu nõukogu 20. 
märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
509/2006 põllumajandustoodete ja toidu 
garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste 
kohta ning 20. märtsi 2006. aasta määrus 
(EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete 
ja toidu geograafiliste tähiste ja 
päritolunimetuste kaitse kohta, 
kohaldatakse lõiget 4 juhul, kui toidu 
päritoluriik või lähtekoht on märgitud 
vabatahtlikult, et teavitada tarbijat sellest, 
et toit on pärit või seda tuuakse Euroopa 
Ühendusest või nimetatud riigist või 
kohast. Kõnealustel juhtudel toimub 
märgistamine kujul „Valmistatud 
Euroopa Liidus (liikmesriik)”. Lisaks võib 
ära näidata päritolupiirkonna. Selline 
vabatahtlik päritolumaa või -piirkonna 
teatamine ei kahjusta siseturgu.

Or. en

Selgitus

Päritolupiirkonna teatamisega tullakse vastu paljude tarbijate soovile, et piirkondade 
eritooted oleksid sellistena märgistatud. Tootemärgistus „Valmistatud Euroopa Liidus” 
näitab ühenduse vastavate toidualaste õigusaktide järgimist ning võib seega olla tarbijaid 
huvitav teave.

Pealegi ei kahjusta selline päritolumaa või -piirkonna äramärkimine siseturgu.
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Muudatusettepanek 487
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 488
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Päritolu märkimisel peaks olema võimalik lähtuda ka tasandist, mis asub riigi ja koha vahel.
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Muudatusettepanek 489
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide ja artikli 9 lõike 1 punkti i 
nõuetele, kohaldatakse lõikeid 3 ja 4 juhul, 
kui teave toidu päritoluriigi või lähtekoha 
kohta on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast.

Or. en

Selgitus

Kui lisaks artikli 9 lõike 1 punkti i kohustuslikele nõuetele esitatakse teave toiduaine 
koostisosade päritoluriigi kohta, peab see teave vastama artikli 35 lõike 2 sätetele.

Muudatusettepanek 490
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide (eriti nõukogu 20. märtsi 
2006. aasta määrused nr 509/2006 ja 
510/2006 ja artikli 9 lõike 1 punktis a 
sisalduvad sätted) nõuetele, kohaldatakse 
lõikeid 3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik 
või lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. Kõnealustel 
juhtudel toimub toidu märgistamine kujul 
„Valmistatud Euroopa Liidus 
(liikmesriik)”. Lisaks võib märkida 
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piirkonna nime.

Or. it

Selgitus

Piirkonna märkimine võtab arvesse paljude tarbijate soovi piirkondlike eritunnustega toodete 
märgistamise järele. Märgistus „Toodetud ELis (liikmesriigis)” kajastab ühenduse 
asjaomaste toidualaste õigusaktide järgimist ja võib olla tarbijate (sealhulgas ka väljaspool 
ühendust asuvate tarbijate) jaoks huvipakkuvaks teabeks.

Muudatusettepanek 491
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 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.

3. Päritoluteave esitatakse, kui muud 
toidu kohta esitatud andmed on eksitavad 
või valed.

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

Or. fr

Selgitus

Uus sõnastus viiks määruse kooskõlla mahepõllumajandusliku tootmise määrusega 834/2007 
ja võimaldaks tarbijat hoiatada, kui muu teave on eksitav. Seega ei ole tegemist kasutu 
teabega, mis vähendaks muu, tähtsama teabe loetavust.
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Muudatusettepanek 492
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kodulindude ja liha päritolumaa esitamine peaks olema kohustuslik. Seetõttu ei ole artikli 35 
lõige 4, milles tuuakse liha päritolumaa vabatahtlikul esitamisel kehtivad nõuded, enam 
asjakohane. Vastavad sätted lisatakse artikli 9 lõike 1 punkti i.

Muudatusettepanek 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

ELis müüdava viski puhul on tavaks märkida ära selle päritolumaa, ning tarbijad omistavad 
sellele teabele olulist tähtsust. Mõne viski puhul, mille päritolu ei ole näidatud, kasutatakse 
muid tähiseid, et vihjata, nagu oleks see pärit mõnest peamisest viskit tootvast riigist, kuigi 
tegelikult see nii ei ole. Seetõttu on asjakohane näidata kõigil ELis müüdavatel viskidel nende 
päritolumaa, et tarbijaid mitte eksitada.



AM\800408ET.doc 107/112 PE431.137v01-00

ET

Muudatusettepanek 494
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tava kohaselt on ELis müüdav viski päritolumaa märgisega, sest tarbijate jaoks on see teave 
küllaltki tähtis. Mõne päritolumaa märgiseta viski puhul kasutatakse muid tähistusi, et jätta 
muljet, nagu pärineks viski mõnest peamisest viskit tootvast riigist, kuigi see nii ei ole. 
Seetõttu on asjakohane näidata kõigil ELis müüdavatel viskidel nende päritolumaa, et 
tarbijaid mitte eksitada. 

Muudatusettepanek 495
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Lõigete 1–5 kohaselt vabatahtlikult 
esitatavate andmete kasutamise tingimusi 
ja kriteeriumeid käsitlevad rakendus-
eeskirjad võib koostada komisjon. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Sätet seondub üksnes eelnevate lõigetega.
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Muudatusettepanek 496
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Mõistet „taimetoit” ei kasutata toidu 
puhul, mis kujutab endast surnud, tapetud 
või ärasöömisel hukkuvat looma, samuti 
sellisest loomast või sellise looma 
saadustest valmistatud toidu puhul. 
Mõistet „rangelt taimne toit” ei kasutata 
toidu puhul, mis kujutab endast looma või 
on valmistatud loomast või loomsetest 
saadustest või nende abil (kaasa arvatud 
elusloomade saadused).

Or. en

Selgitus

Praegu ei ole mõisted „taimetoit” ja „rangelt taimne toit” õiguslikult kaitstud. Praktikas 
tähendab see, et iga tootja võib märgistada oma toote „taimetoiduna”, isegi kui see nii ei ole. 
Ülaltoodud mõiste on pärast aastatepikkust arutelu esitanud Ühendkuningriigi toiduainete 
standardiamet.

Muudatusettepanek 497
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Vastavalt artikli 3 lõikele 1 on 
lubatud esitada teavet toiduainetega 
seotud keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja 
eetiliste kaalutluste kohta. Et mitte 
tekitada suvalisi kohustusi ning 
võrreldavuse tagamiseks esitab komisjon 
[12 kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest] õigusakti ettepaneku selliste 
toiduga seotud kriteeriumide kohta. 
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Or. en

Selgitus

Keskkonnaalased, sotsiaalsed ja eetilised kaalutlused on paljude tarbijate jaoks otsustamisel 
olulised. Sellise teabe esitamist tuleks järelikult soodustada.

Muudatusettepanek 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Ühine positiivne toitumistähis

1. Hiljemalt …* kehtestab komisjon ühise 
positiivse toitumistähise, et aidata 
tarbijatel teha toiduainerühma piires 
tervislikumaid valikuid.
Nimetatud meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähemolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
vastavalt artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
2. Ühise positiivse toitumistähisega 
märgistamiseks sobivad toiduained 
peavad vastama komisjoni poolt kindlaks 
määratud kriteeriumidele ja toitainelistele 
põhijoontele, mis on kehtestatud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta 
esitatavate toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta) artikliga 4.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide 
kehtestamisel arvestatakse eelkõige 
järgmist:
a) toiduaine üldine toitainetesisaldus ja 
selliste toitainete sisaldus, mille mõju 
tervisele on teaduslikult tõestatud;
b) toiduaine (või toiduainerühma) roll ja 
tähtsus ning selle osakaal kogu 
elanikkonna või vajaduse korral teatavate 
riskirühmade, sealhulgas laste 
toiduvalikus.
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Kriteeriumide aluseks on teaduslikud 
teadmised toitumisest ja toiduvalikust 
ning nende mõjust tervisele.
Kriteeriumide kehtestamisel palub 
komisjon ametil esitada 12 kuu jooksul 
asjakohased teaduslikud nõuanded.
___________

* Käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäevale 
järgneva kolmanda aasta 1. jaanuar.
1 ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

Or. en

Selgitus

Ühine positiivne toitumistähis aitaks tarbijatel teha toidu ostmisel tervislikumaid valikuid. 
Positiivse tähisega märgistatud toiduaine võiks näiteks sisaldada vähem rasva, suhkruid ja 
soola ning rohkem toidu kiudaineid kui ilma tähiseta sama tüüpi toiduained. Positiivne tähis 
aitab tarbijatel ostuhetkel vaid kiire pilguheiduga teha tervislikuma valiku. 

Muudatusettepanek 499
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 1. jaanuariks 20XX 
(kolm aastat pärast määruse vastuvõtmist) 
artikli 49 lõikes 3 osutatud menetluse 
kohaselt ühise positiivse toitumistähise, et 
aidata tarbijatel teha toiduainerühmade 
seas tervislikum valik.
2. Toiduained, mis võivad kanda ühist 
positiivset toitumistähis, peavad vastama 
komisjoni määratud kriteeriumidele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide 
kehtestamisel võetakse arvesse eelkõige 
järgmist:
a) toiduaine üldine toitainetesisaldus ja 
selliste toitainete sisaldus, mille mõju 
tervisele on teaduslikult tõestatud;
b) toiduaine (või toiduainerühma) roll ja 
tähtsus ning selle osakaal elanikkonna 
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toiduvalikus.
Kriteeriumide aluseks on teaduslikud 
teadmised toitumisest ja toiduvalikust 
ning nende mõjust tervisele. 
Kriteeriumide kehtestamisel palub 
komisjon ametil esitada 12 kuu jooksul 
asjakohane teaduslik seisukoht.

Or. en

Selgitus

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Muudatusettepanek 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 1. jaanuariks 20XX 
(kolm aastat pärast määruse vastuvõtmist) 
artikli 49 lõikes 3 osutatud menetluse 
kohaselt ühise positiivse toitumistähise, et 
aidata tarbijatel teha toiduainerühmade 
seas tervislikum valik.
2. Toiduaine, mis võib kanda ühist 
positiivset toitumistähis, peab vastama 
komisjoni poolt artikli 49 lõikes 3 
osundatud korra kohaselt määratud 
kriteeriumidele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide 
kehtestamisel võetakse arvesse eelkõige 
järgmist:
a) toiduaine üldine toitainetesisaldus ja 
selliste toitainete sisaldus, mille mõju 
tervisele on teaduslikult tõestatud;
b) toiduaine (või toiduainerühma) roll ja 
tähtsus ning selle osakaal elanikkonna 
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toiduvalikus.
Kriteeriumide aluseks on teaduslikud 
teadmised toitumisest ja toiduvalikust 
ning nende mõjust tervisele.
Kriteeriumide kehtestamisel palub 
komisjon ametil esitada 12 kuu jooksul 
asjakohane teaduslik seisukoht.

Or. en

Selgitus

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Muudatusettepanek 501
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36
Esitamine

Vabatahtlikku teavet ei esitata nii, et see 
piiraks kohustusliku teabe jaoks 
olemasolevat pinda.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õigusliku selguse huvides viiakse käesoleva muudatusettepanekuga artiklis kehtestatud nõue 
ilma sisuliste muudatusteta üle artiklisse 35.


