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Muudatusettepanek 502
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artiklis 42 
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud andmetele 
täiendavaid kohustuslikke andmeid 
teatavate toiduliikide või kategooriate 
puhul, kui selleks on järgmised 
põhjendused:

1. Liikmesriigid võivad artiklis 42 
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud
kohustuslikele andmetele täiendavaid 
kohustuslikke andmeid teatavate 
toiduliikide või kategooriate puhul ning 
lisateavet toitainete sisalduse kohta 
värvide ja teksti abil, kui selleks on 
järgmised põhjendused:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab soovi korral olema võimalik kasutada kohustuslikku tunnusvärvidega 
märgistamise süsteemi.

Muudatusettepanek 503
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tööstus- ja kaubandusomandi õiguste 
kaitse, päritolumärgistuse ja registreeritud 
päritolunimetuste kaitse ja ebaausa 
konkurentsi vältimine.

d) tööstus- ja kaubandusomandi õiguste 
kaitse, regionaalse päritolumärgistuse ja 
registreeritud päritolunimetuste kaitse ja 
ebaausa konkurentsi vältimine.

Or. de
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Muudatusettepanek 504
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised meetmed ei tohi takistada 
kaupade vaba liikumist siseturul.

Or. en

Selgitus

ELi märgistamiseeskirjade konsolideerimiseks ja lihtsustamiseks välja töötatud uues 
määruses ning kooskõlas parema õigusliku reguleerimise tegevuskavaga tuleks kehtestada 
nõue, et uued eeskirjad ei tohi takistada vaba liikumist siseturul.

Muudatusettepanek 505
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lõike 1 tähenduses 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist kui on tõestatud seos toidu 
teatud kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni 
sellistest meetmetest, esitavad nad tõendid, 
et enamik tarbijaid peavad sellise teabe 
esitamist oluliseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte on liiga piirav ja ei ole kooskõlas artikli 9 lõike 1 punkti i muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 506
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lõike 1 tähenduses 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist kui on tõestatud seos toidu 
teatud kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni 
sellistest meetmetest, esitavad nad tõendid, 
et enamik tarbijaid peavad sellise teabe 
esitamist oluliseks.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 507
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Siseriiklikud sätted teatavate esitusviiside 

kohta
Liikmesriigid võivad lisaks artiklis 34 
sätestatud nõuetele otsustada võtta 
kasutusele kohustusliku süsteemi, millega 
nähakse ette toitumisalase teabe täiendav 
esitamine värvide ja teksti abil.
Sellised riiklikud süsteemid töötatakse 
välja käesoleva määruse II ja III peatükis 
sätestatud üldpõhimõtete ja nõuete 
kohaselt ning need peavad arvesse võtma 
sõltumatute tarbijauuringute ja 
laiaulatusliku sidusrühmadega 
konsulteerimise tulemusi.
Komisjon toetab ja hõlbustab 
teabevahetust liikmesriikidega ja 
liikmesriikide vahel riiklike süsteemide 



PE431.151v01-00 6/48 AM\800455ET.doc

ET

vastuvõtmise ja rakendamise küsimustes 
ning toetab sidusrühmade osalemist selles 
protsessis.
(Kuu esimesel päeval viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist) hindab 
komisjon selle kohta kogutud tõendeid, 
kuidas tarbijad eri riiklikke süsteeme 
kasutavad ja mõistavad, et teha kindlaks 
kõige paremini toimiv ja Euroopa 
tarbijatele kõige kasulikum süsteem.
Hindamise tulemuste põhjal esitab 
komisjon ettepaneku Euroopa ühtlustatud 
pakendi esikülje märgistamise süsteemi 
kohta.

Or. en

Selgitus

Sõltumatud uuringud on näidanud, et toitumisalase teabe esitamine tunnusvärvide abil on 
süsteem, mida tarbijad eelistavad ja kõige paremini mõistavad. Liikmesriikidele tuleb seetõttu 
anda võimalus võtta teatavaks ajaks kasutusele riiklikud süsteemid, et võtta kõige paremini 
toimiv süsteem hiljem kasutusele Euroopa tasandil.

Muudatusettepanek 508
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Lisaks artikli 34 lõikes 1 ja artikli 34 
lõikes 2 sätestatud nõuetele võivad 
liikmesriigid artiklis 42 sätestatud korra 
kohaselt otsustada edendada täiendavaid 
vabatahtlikke süsteeme toitumisalase 
teabe esitamiseks muude väljendusviiside 
abil, tingimusel et:
– sellised riiklikud süsteemid töötatakse 
välja käesoleva määruse II ja III peatükis 
sätestatud üldpõhimõtete ja nõuete 
kohaselt;
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– liikmesriikide edendatavates 
süsteemides kajastuvad tarbijatele parima 
lahenduse leidmiseks läbi viidud 
sõltumatute tarbijauuringute ja 
laiaulatusliku sidusrühmadega 
konsulteerimise tulemused;
– andmed põhinevad ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikel 
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta.
Komisjon hõlbustab teabevahetust riiklike 
süsteemide vastuvõtmise ja rakendamise 
küsimustes ning ergutab kõiki sidusrühmi 
selles protsessis osalema. Komisjon teeb 
selle teabe ka avalikkusele 
kättesaadavaks. 

(Kuu esimesel päeval viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist) hindab 
komisjon selle kohta kogutud tõendeid, 
kuidas tarbijad eri riiklikke süsteeme 
kasutavad ja mõistavad, et teha kindlaks 
kõige paremini toimiv ja Euroopa 
tarbijatele kõige kasulikum süsteem. 
Hindamise tulemuste põhjal esitab 
komisjon aruande, mis saadetakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab soovi korral olema võimalus edendada täiendavaid vabatahtlikke 
süsteeme toitumisalase teabe esitamiseks muude väljendusviiside abil. 
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Muudatusettepanek 509
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima ja
piimatoodete puhul.

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid
erandina artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 
lõikest 2 korduvkasutamiseks ette nähtud 
klaaspudelites piima, fermenteeritud piima
ja koore puhul, millele ei ole lisatud muid 
koostisosi kui piimatoode ja 
valmistamiseks vajalikud 
mikroorganismide kultuurid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et liikmesriikide poolt artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 
2 kehtestatud erandeid ei kohaldata piimatoodete puhul, millele on lisatud näiteks suhkruid, 
lõhna- ja maitseaineid või muid koostisosi, mis ei ole piima koostisosad.

Muudatusettepanek 510
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alkohoolsed joogid
Liikmesriigid võivad säilitada artikli 20 
punktis e osutatud ühenduse sätete 
vastuvõtmiseni koostisosade loetelu suhtes 
kohaldatavad riiklikud eeskirjad jookide 
puhul, mis sisaldavad rohkem kui 1,2 
mahuprotsenti alkoholi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alkohoolsete jookide koostisosade loetlemine peaks olema kohustuslik. Artikli 20 punkti e 
väljajätmisega muutub artikkel 40 asjakohatuks.
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Muudatusettepanek 511
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 a
40 a. Liikmesriigid võivad võtta vastu või 
säilitada riiklikud meetmed, millega 
kehtestatakse täiendavad siduvad sätted 
ettevõtjatele, kes soovivad vabatahtlikult 
märgistada toiduainete eriomadusi.

Or. en

Selgitus

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art.
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Muudatusettepanek 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 

1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artikli 9 
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ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta.

lõike 1 punktis c ettenähtud selliste 
andmete esitamise viisi kohta, mille 
esitamist nad võivad nõuda.

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

Or. en

Selgitus

Pakendamata toidu valdkonda saavad ELi institutsioonidest paremini reguleerida 
liikmesriigid siseriiklike õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 513
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 
ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta. 

1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks,

a) on kohustuslik üksnes artikli 9 lõike 1 
punktis c ette nähtud andmete esitamine;
b) ei ole kohustuslik artiklites 9 ja 10 ette 
nähtud muude andmete esitamine, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriigid võtavad 
vastu eeskirjad, millega nõutakse neist 
mõne või kõigi esitamist.

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 

2. Liikmesriigid võivad võtta vastu 
eeskirjad lõikes 1 ette nähtud andmete 
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teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).

kättesaadavaks tegemise viisi kohta.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõike 1 punktides a ja b
osutatud meetmete teksti.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida olukorda, kus liikmesriigid oleksid sunnitud võtma 
vastu õigusakte, et hoida ära määruse võimalik vahetu kohaldatavus pakendamata toidu 
suhtes.

Muudatusettepanekuga soovitakse säilitada praegune olukord: pakendamata toit on kaasatud 
õigusakti reguleerimisalasse, aga selle tegelikuks kohaldamiseks pakendamata toidu suhtes 
peavad liikmesriigid võtma meetmeid (kasutamisvõimalus), pidades silmas, et liikmesriigid ei 
saa pakendamata toidu puhul teha erandit kohustusest esitada teavet allergeenide kohta.

Muudatusettepanek 514
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud meetmed pakendamata toidu 
jaoks

Pakendamata toit

1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 
ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi
kohta.

1. Artikli 13 lõikes 4 nimetatud toidu
kohta esitatakse artikli 9 lõike 1 punktis c
ette nähtud andmed.

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).

2. Artiklites 9 ja 10 osutatud muude 
andmete esitamine ei ole kohustuslik, 
välja arvatud juhul, kui liikmesriik võtab 
vastu eeskirjad, millega nõutakse neist 
mõne või kõigi või nende elementide 
esitamist.
2 a. Liikmesriigid võivad võtta vastu 
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üksikasjalikud eeskirjad lõigetes 1 ja 2
osutatud teabe kättesaadavaks tegemise 
viisi kohta.

Or. en

Selgitus

Kuna pakendamata toitu on paratamatult keeruline märgistada, peaks selline toit olema 
põhimõtteliselt enamikust märgistamisnõuetest vabastatud, välja arvatud teave allergeenide 
kohta. Liikmesriikidele peaks jääma paindlikkus otsustada, kuidas teave kõige paremini 
tarbijatele kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 
ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta.

1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toitu toodetakse 
ja see pakitakse tarbija soovil müügikohas 
või kui see pakitakse müügipakendisse 
vahetult müügiks,

a) on kohustuslik artikli 9 lõike 1 punktis 
c ette nähtud andmete esitamine;

b) ei ole kohustuslik artiklites 9 ja 10
osutatud muude andmete esitamine, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriigid võtavad 
vastu eeskirjad, millega nõutakse neist 
mõne või kõigi esitamist.

Liikmesriikide vastu võetud eeskirjad 
tagavad, et toidukäitlejate poolt 
pakendamata toidu puhul esitatavad 
andmed sisaldavad tarbija või 
toitlustusettevõtete jaoks piisavalt teavet.

Or. en
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Selgitus

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Muudatusettepanek 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).

2. Liikmesriigid võivad võtta vastu 
üksikasjalikud eeskirjad lõikes 1 ette 
nähtud andmete kättesaadavaks tegemise 
viisi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c ja artikli 29 
lõike 1 punktis a osutatud andmed).

Or. de
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Selgitus

Pakendamata toidu puhul on allergeenide ja energiasisalduse märkimine kohustuslik.

Muudatusettepanek 518
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c ja artiklis 10
osutatud andmed).

Or. en

Selgitus

On oluline, et III lisa (millele viidatakse artiklis 10) „Toidud, mille märgistuses tuleb esitada 
üks või mitu täiendavat üksikasja” (nt teatavatesse gaasidesse pakendatud toidukaubad, 
kõrge kofeiinisisaldusega toidukaubad jmt) nõuded kehtiksid ka pakendamata toidu suhtes.

Muudatusettepanek 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõike 1 punktis b ja lõikes 2
osutatud meetmete teksti.

Or. en

Selgitus

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
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day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Muudatusettepanek 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõikega 1 loodud alalise 
toiduahela ja loomatervishoiu komiteega 
juhul, kui ta leiab sellise konsulteerimise 
olevat vajaliku või kui liikmesriik seda 
taotleb.

2. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõikega 1 loodud alalise 
toiduahela ja loomatervishoiu komiteega 
juhul, kui ta leiab sellise konsulteerimise 
olevat vajaliku või kui liikmesriik seda 
taotleb. Komisjon kehtestab ka kõigile 
sidusrühmadele ametliku teatamise korra 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ sätetega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek suurendab läbipaistvust ja lisab nõude konsulteerida kõigi 
sidusrühmadega, kui ELi tasandil võetakse kasutusele uued märgistamismeetmed.

Muudatusettepanek 521
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ, 
millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise 
kord, ei kohaldata lõigetes 1–4 kirjeldatud 

välja jäetud
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teavitamise korra alusel võetavate 
meetmete suhtes.

Or. en

Selgitus

Artikli 42 lõike 2 muudatusettepanek lisab nõude kehtestada läbipaistev teatamiskord, 
millesse kaasatakse tarbijad ja tootjad. Sellepärast ei tuleks teha erandit uute 
märgistamisnõuete ametliku kontrollimise suhtes. 

Muudatusettepanek 522
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikasjalikud eeskirjad selle peatüki 
kohaldamiseks võib kehtestada komisjon. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 2 osutatud korras.

Üksikasjalikud eeskirjad selle peatüki 
kohaldamiseks võib kehtestada komisjon. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
selle täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kui meetmete eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, 
tuleb need vastu võtta kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 523
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta, 
soovitada või muul viisil juurutada 
riiklikke märgistussüsteeme, mis 
sisaldavad üksnes mittesiduvaid eeskirju,

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta, 
soovitada või muul viisil juurutada 
riiklikke märgistussüsteeme, näiteks 
soovitusi, juhiseid, norme või muid 
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näiteks soovitusi, juhiseid, norme või muid
mittesiduvaid eeskirju (edaspidi „riiklikud 
märgistussüsteemid”), mille eesmärk on 
tagada alljärgnevate sätete kohaldamine ja 
nendes sätetes kehtestatud põhinõuete 
täitmine:

eeskirju (edaspidi „riiklikud 
märgistussüsteemid”), mille eesmärk on 
tagada alljärgnevate sätete kohaldamine ja 
nendes sätetes kehtestatud põhinõuete 
täitmine:

Or. de

Muudatusettepanek 524
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud riiklike 
märgistussüsteemide üksikasjad, sh toidu 
tunnusmärgid, mis on esitatud märgisel 
riikliku märgistussüsteemi kohaselt. 
Komisjon teeb need üksikasjad 
avalikkusele kättesaadavaks, eelkõige 
selleks ettenähtud veebilehel.

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud riiklike 
märgistussüsteemide üksikasjad, nagu 
aluskriteeriumid ja teadusuuringud, sh 
toidu tunnusmärgid, mis on esitatud 
märgisel riikliku märgistussüsteemi 
kohaselt. Komisjon teeb need üksikasjad 
avalikkusele kättesaadavaks, eelkõige 
selleks ettenähtud veebilehel.

Or. en

Selgitus

See säte on vajalik riiklike süsteemide läbipaistvuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 525
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 a
Määruse (EÜ) nr 178/2002 muutmine

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 25 lõige 
1 asendatakse järgmisega:
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1. Juhatus koosneb 16 liikmest, kelle 
nimetab nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist komisjoni 
koostatud nimekirja alusel, milles on 
juhatuse koosseisu nimetatavate liikmete 
arvust oluliselt rohkem kandidaate, ning 
komisjoni esindajast. 16 liikmest kaks 
nimetab Euroopa Parlament. Neljal 
liikmel peab olema tarbijaid ja toiduahela 
muid huvigruppe esindavates 
organisatsioonides töötamise kogemus. 
Komisjoni koostatud nimekiri edastatakse 
koos asjakohaste dokumentidega Euroopa 
Parlamendile. Euroopa Parlament võib 
nii kiiresti kui võimalik, kuid kolme kuu 
jooksul alates teatamisest esitada oma 
seisukohad nõukogule arutamiseks, kes 
seejärel nimetab ametisse juhatuse.
Juhatuse liikmed nimetatakse nii, et oleks 
tagatud võimalikult suur pädevus, 
ulatuslikud asjakohased teadmised ning 
samas ka võimalikult lai geograafiline 
jaotumine liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 a
Määruse (EÜ) nr 104/2000 muutmine

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 4 
lisatakse järgmine punkt: 
„d) teave, kas kalad pärinevad varudest, 
mille suhtes kohaldatakse ELis 
vastuvõetud taastamiskava.”.

Or. en

Selgitus

Paljude tarbijate jaoks on ostuotsuse tegemisel oluline, kas vastava liigi varud on ohustatud. 
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Seepärast tuleb muuta nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 (kalandus- ja 
akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta) tarbijate teavitamist käsitlevat artiklit nii, et 
tarbijad saaksid teha teadliku otsuse.

Muudatusettepanek 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 50 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 10 miljonit eurot ning kelle puhul 
neid artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].
Enne [kohaldamise alguskuupäeva] 
turule viidud või märgistatud toiduaineid, 
mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, 
võib turustada kuni nende minimaalse 
säilimisaja kuupäevani või tarbimise 
lõpptähtajani.

Or. fr

Selgitus

Tuleks võtta üle VKEde Euroopa määratlus. Samuti tuleks võtta arvesse varude haldamist.
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Muudatusettepanek 528
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 100 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 5 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Enne käesoleva määruse jõustumist 
turule viidud toitu võib turustada kuni 
varude lõppemiseni.

Or. de

Selgitus

VKEsid käsitlevad erieeskirjad ja nende töötajate arv peavad tõhusaks toimimiseks olema 
laiemalt määratletud. Enne käesoleva määruse jõustumist turule viidud toitu peab olema 
võimalik müüa kuni varude lõppemiseni.

Muudatusettepanek 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 10 töötajat ja kelle 

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on vähem kui 50
töötajat ja kelle aastakäive ja/või 
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aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit 
eurot. Nende väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks võivad 
liikmesriigid kehtestada oma eeskirjad.

Or. de

Selgitus

Märgistamisnõuetest tuleks vabastada ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kellel on 
vähem kui 50 töötajat ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit 
eurot ning kellel on üks või mitu filiaali sõltumata tootmiskohast. Need toidukäitlejad ei suuda 
nõutud teavet esitada.

Muudatusettepanek 530
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne käesoleva määruse jõustumist 
turule viidud toitu, mis ei vasta määruse 
nõuetele, võib turustada kuni varude 
lõppemiseni. Enne käesoleva määruse 
jõustumist kehtestab komisjon pärast 
toiduainetööstuse esindajate ja teiste 
sidusrühmadega konsulteerimist tähtaja, 
millest alates peavad kõik toidutooted 
varudest ja säilivusajast sõltumata 
vastama käesolevale määrusele.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „toitumisalane teave või toitumisalase 1. „toitumisalane teave või toitumisalase 
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teabega märgistus” – teave, mis sisaldab: teabega märgistus” – teave, milles 
märgitakse:

a) energiasisaldust või a) energiasisaldus või
b) energiasisaldust ja üht või enamat
järgmistest toitainetest:

b) energiasisaldus ja üks või enam
järgmistest toitainetest ning nende 
komponentidest:

– rasvad, – rasvad,
– süsivesikud, – süsivesikud,
– kiudained, – kiudained,
– valgud, – valgud,
– sool, – sool,
– XI lisa A jao punktis 1 loetletud 
vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
esineb XI lisa A jao punktis 2 määratletud 
märkimisväärsetes kogustes.

– XI lisa A jao punktis 1 loetletud 
vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
esineb XI lisa A jao punktis 2 määratletud 
märkimisväärsetes kogustes.

Or. en

Muudatusettepanek 532
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 533
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „polüoolid”– alkoholid, mis sisaldavad 
enam kui kahte hüdroksüülrühma;

9. „polüoolid” – süsivesikud, mis on 
redutseeritud mono-, di- või 
oligosahhariidid või polüsahhariidid ning 
mis on lubatud magusainete loetelus;

Or. de

Selgitus

Komisjoni pakutud määratlus on küll õige, kuid sellel on negatiivne varjund. Lisaks tuleks 
hõlmata ainult sellised polüoolid, mis on toidu märgistamisel asjakohased, nimelt 
magusained. 

Muudatusettepanek 534
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

13. „pakendi esikülg” – toidupakendi külg 
või pind, mis on kõige tõenäolisemalt 
esitatud või nähtav normaalsetes või 
tavapärastes müügi- või 
kasutustingimustes, eeldusel et see ei riku 
toote traditsioonilist välimust.

Or. en

Selgitus

Mõiste „pakendi esikülg” sobib siinkohal paremini, kuna tavaliselt mõeldakse pakendi 
eesmist külge (kui see võimalik ei ole, siis ülaltvaadet). Et mitte rikkuda traditsiooniliste 
toidutoodete esitust, tuuakse teave harilikult traditsioonilise toidutoote põhjal või tagaküljel.
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Muudatusettepanek 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Toitumisalane teave tuleks paigutada pakendile ettevõtja valitud kohale. Seetõttu ei ole 
asjakohane määratleda märgistuse kõige nähtavama osa mõistet.

Muudatusettepanek 536
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1 a Toidud, mille pakend sisaldab 
nanomaterjale 
„pakendis on kasutatud nanomaterjale” –
see teade peab olema lisatud toiduaine 
nimetuse juurde.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada tarbija valikuvabadus, tuleks teatada, kui toode on pakitud pakendisse, 
milles on kasutatud nanomaterjale.
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Muudatusettepanek 537
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Direktiivi 89/107/EMÜ kohaselt 
lubatud magusainet või magusaineid 
sisaldavad toidud

2.1 Direktiivi 89/107/EMÜ kohaselt 
lubatud magusainet või magusaineid 
sisaldavad toidud

„magusaine(te)ga” – see teade peab olema 
lisatud toiduaine nimetuse juurde.

„magusaine(te)ga” – see teade peab olema 
lisatud toiduaine nimetuse juurde
märgistuse kõige nähtavamale osale.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2 Direktiivi 89/107/EMÜ kohaselt 
lubatud suhkru- või suhkrute ja magusaine 
või magusainete lisandit sisaldavad toidud

2.2 Direktiivi 89/107/EMÜ kohaselt 
lubatud suhkru- või suhkrute ja magusaine 
või magusainete lisandit sisaldavad toidud

„suhkru(te) ja magusaine(te)ga” – see teade 
peab olema lisatud toiduaine nimetuse 
juurde.

„suhkru(te) ja magusaine(te)ga” – see teade 
peab olema lisatud toiduaine nimetuse 
juurde märgistuse kõige nähtavamale 
osale.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 Direktiivi 89/107/EMÜ kohaselt 
lubatud aspartaami sisaldavad toidud

2.3 Määruse (EÜ) nr 1333/2008 kohaselt 
lubatud aspartaami või neotaami
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sisaldavad toidud
„sisaldab fenüülalaniiniallikat” „sisaldab fenüülalaniiniallikat”

Or. en

Selgitus

Neotaam saab tõenäoliselt lähiajal komiteemenetluse teel loa. Neotaam on saadud 
aspartaamist ja sisaldab samuti fenüülalaniini. Seepärast on eelkõige fenüülketonuuriat 
põdevate inimeste jaoks tähtis kohandada märgistussätteid.

Nii direktiiv 89/107/EMÜ (millele viidatakse komisjoni ettepanekus) kui ka direktiiv 94/35/EÜ 
(mis on neotaamile loa andmise alus) tunnistatakse 20. jaanuaril 2010 kehtetuks ning 
asendatakse uue määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta.

Muudatusettepanek 540
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 a (uus)

Muudatusettepanek

3 a. GLUTAMIINHAPET VÕI SELLE SOOLI SISALDAVAD TOIDUKAUBAD
3 a.1 Toidud, mis sisaldavad ühte või 
enamat järgmistest lisaainetest: E620, 
E621, E622, E623, E624 ja E625

„sisaldab isu parandavaid koostisosi”

Or. en

Muudatusettepanek 541
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 b (uus)

Muudatusettepanek

3 b. RASKEMETALLE SISALDAVAD TOIDUKAUBAD
3 b. 1 Komisjoni määruse (EÜ) nr 
466/2001 I lisa punktis 3.3.1.1 nimetatud 
suurte röövkalade liha või nende 
kalaliikide liha sisaldavad toidukaubad

„sisaldab metüülelavhõbedat – ei 
soovitata lastele ega rasedust 
planeerivatele, rasedatele või last rinnaga 
toitvatele naistele” – see teade peab olema 
lisatud vahetult koostisosade loetelu 
lõppu. Koostisosade loetelu puudumisel 
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peab see teade olema lisatud toiduaine 
nimetuse juurde.

Or. en

Selgitus

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution.
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Muudatusettepanek 542
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 c (uus)

Muudatusettepanek

3 c. TERVED PÄHKLID
3 c.1 Pakendatud terved pähklid „ärge sööge pähkleid, mille välimus või 

maitse on halb, sest need võivad sisaldada 
suures koguses alfatoksiine” – see teade 
peab olema märgistusel selgelt näha.

Or. en

Selgitus

Pärast ÜRO tasandil kokkuleppe saavutamist on Euroopa suurendanud alfatoksiinide lubatud 
piirnorme pähklites endiste piirnormidega võrreldes enam kui kaks korda. Uuringud 
näitavad, et kui inimestel palutakse välja noppida pähklid, mida nad peavad söögikõlbmatuks, 



PE431.151v01-00 28/48 AM\800455ET.doc

ET

saab alfatoksiinide kahjulikku manustamist 90 % võrra vähendada. Hoiatava märgise abil 
saaks vähendada tarbijate kokkupuudet alfatoksiinidega, vaatamata piirväärtuste 
suurenemisele.

Muudatusettepanek 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a (uus)

Muudatusettepanek

5 a. Puu- ja köögiviljade pinna töötlemine

Puu- ja köögiviljad, mille pinda on 
saagikoristuse järel töödeldud lisaainete 
või pestitsiididega.

„töödeldud pinnaga”

Or. en

Selgitus

Kehtivad eeskirjad ei sisalda üldist nõuet teavitada puu- ja köögiviljade saagikoristusjärgsest 
pinna töötlemisest värskust säilitavate lisaainete või pestitsiididega. See tähendab, et tooted 
näivad „värsked” muul viisil, kui tarbija eeldab. Tarbijatel on õigus saada teavet selle kohta, 
kas ostetud toiduaine pinda on töödeldud või mitte. 

Muudatusettepanek 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– töödeldud tooted, mille ainsaks 
töötlemisviisiks on olnud suitsutamine või 
laagerdumine, samuti kuivatatud puu- ja 
köögiviljad, näiteks ploomid või 
aprikoosid, ja mis koosnevad ühestainsast 
koostisosast või koostisosade rühmast;

Or. fr
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Selgitus

Kuivatatud puu- ja köögiviljad, mis on töödeldud tooted, tuleks samuti vabastada 
toitumisalase teabega märgistamisest, sest kuivatamine ei muuda toote koostist.

Muudatusettepanek 545
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tooted, mis koosnevad põhiliselt (> 50 
%) ühestainsast väärtust määravast 
koostisosast või koostisosade rühmast;

Or. de

Selgitus

Toitumisalase teabe esitamise kohustus ei kehti töötlemata linnuliha puhul, nagu ka 
maitseainete ja soola puhul. Aga teabe esitamise kohustus kehtiks kuivalt maitsestatud 
linnuliha puhul, samuti vedela maitseainega lihatoodete puhul. Töötlemata liha ning puu- ja 
köögiviljade toiteväärtus kõigub. Kana rinnafilee rasvasisaldus näiteks kõigub sõltuvalt soost, 
vanusest, söötmisest jne vahemikus 0,5–4 % ning seetõttu ei ole võimalik seda täpselt teatada. 
Marinaadi mõju on siinkohal väike.

Muudatusettepanek 546
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – viieteistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– eri elementidest koosnevad 
rühmapakendid;

Or. en

Selgitus

Jõuluvana- ja lihavõttejänkukujukesed ning muud šokolaadist ja suhkrust valmistatud 
pühadekingid on üksikasjaliku täpsusega valmistatud traditsioonilised tooted. Neid ei tohiks 
rikkuda esiküljel paikneva märgistusega ja need tuleks seetõttu igasugusest kohustuslikust 
toitumisalase teabe esitamisest vabastada.
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Muudatusettepanek 547
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – viieteistkümnes b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– assortiid;

Or. en

Selgitus

Jõuluvana- ja lihavõttejänkukujukesed ning muud šokolaadist ja suhkrust valmistatud 
pühadekingid on üksikasjaliku täpsusega valmistatud traditsioonilised tooted. Neid ei tohiks 
rikkuda esiküljel paikneva märgistusega ja need tuleks seetõttu igasugusest kohustuslikust 
toitumisalase teabe esitamisest vabastada.

Muudatusettepanek 548
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – viieteistkümnes c taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kinkepakid;

Or. en

Selgitus

Jõuluvana- ja lihavõttejänkukujukesed ning muud šokolaadist ja suhkrust valmistatud 
pühadekingid on üksikasjaliku täpsusega valmistatud traditsioonilised tooted. Neid ei tohiks 
rikkuda esiküljel paikneva märgistusega ja need tuleks seetõttu igasugusest kohustuslikust 
toitumisalase teabe esitamisest vabastada.
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Muudatusettepanek 549
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga, millega lisati see lause artikli 
17 lõikesse 2 a (uus), kus öeldi, et seotud toitumisalase teabe esitamine internetis on 
kohustuslik ning teave peab olema kättesaadav ka müügikohas.

Muudatusettepanek 550
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2;

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2; artikli 29 lõike 1 punkti a 
alapunkti v kohane energiasisaldus 
paigutatakse siiski märgistuse kõige 
nähtavamale osale;

Or. en

Muudatusettepanek 551
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – seitsmeteistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toit, mis on kujundatud või pakitud 
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hooajalise või luksuskaubana või 
kingitusena.

Or. en

Selgitus

Hooajalised maiustused ja kinkepakendis tooted tuleks toitumisalase teabe esitamise nõudest 
vabastada.

Muudatusettepanek 552
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hu

Muudatusettepanek 553
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – A osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva direktiivi muude, eelkõige 
artikli 9 sätete kohaldamine ei anna 
turustava liikmesriigi tarbijatele teavet 
toidu tegeliku olemuse kohta ega võimalda 
kõnealust toitu segimineku vältimiseks 
teistest toitudest eristada, siis peab 
nimetusega, mille all toodet müüakse, 
kaasnema toote nimetuse lähedale

Kui käesoleva direktiivi muude, eelkõige 
artikli 9 sätete kohaldamine ei anna 
turustava liikmesriigi tarbijatele teavet 
toidu tegeliku olemuse kohta ega võimalda 
kõnealust toitu segimineku vältimiseks 
teistest toitudest eristada, siis peab 
nimetusega, mille all toodet müüakse, 
kaasnema samale väljale toote nimetuse
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paigutatud kirjeldav teave. kõrvale paigutatud selges ja hõlpsasti 
loetavas kirjas kirjeldav teave.

Or. en

Selgitus

Kirjeldav teave peab olema toote nimetusega samal väljal hõlpsasti loetavas kirjas, et vältida 
tarbija eksitamist.

Muudatusettepanek 554
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lihatoodete puhul, mida müüakse 
jaotustüki, kondiga praetüki, lõigu, 
portsjoni või rümba kujul, ning 
kalatoodete puhul peavad toidu nimetuses 
olema märgitud lisatud koostisosad, mis 
on põhiloomast erineva loomse 
päritoluga.

Or. en

Selgitus

Et tarbijat mitte eksitada, tuleks esitada teave kõigi lihatootes sisalduvate liha- ja kalaliikide 
kohta.

Muudatusettepanek 555
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lihatoote puhul, mida müüakse 
jaotustüki, kondiga praetüki, lõigu, 
portsjoni või rümba kujul või soolatult, 
peab märgistusel toidu nimetuses olema 
märgitud:
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a) lisatud koostisained, mis on muu 
loomse päritoluga kui ülejäänud liha, ja
b) lisatud vesi järgmistel tingimustel:
– kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata liha 
või kuumtöödeldud soolaliha puhul 
lisatud vesi, mis moodustab toote kaalust 
rohkem kui 5 %;
– kuumtöötlemata soolaliha puhul lisatud 
vesi, mis moodustab toote kaalust rohkem 
kui 10 %.

Or. en

Selgitus

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Muudatusettepanek 556
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kalatoote puhul, mida müüakse tüki, 
filee, lõigu või portsjoni kujul, peab 
märgistusel toidu nimetuses olema 
märgitud:
a) lisatud taimse või loomse (v.a kala) 
päritoluga koostisosa ja
b) lisatud vesi, mis moodustab toote 
kaalust rohkem kui 5 %.

Or. en



AM\800455ET.doc 35/48 PE431.151v01-00

ET

Selgitus

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Muudatusettepanek 557
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – C a osa (uus)

Muudatusettepanek

C a OSA – NIMETUS, MILLE ALL TOODET MÜÜAKSE, TOIDUAINETE PUHUL, 
MIS JÄTAVAD TEISE TOIDUAINE MULJE
Nr Erinevus liigi, omaduste ja koostise poolest Nimetus, mille all toodet 

müüakse
1. Võrreldes juustuga on piimarasv täielikult või 

osaliselt asendatud taimerasvaga
Juustuimitatsioon

2. Võrreldes singiga koosneb toode peenestatud 
koostisosadest ja selle lihasisaldus on oluliselt 
väiksem

Singiimitatsioon

Or. de

Selgitus

Tarbijate ootusi petetakse selliste toiduainete imitatsioonide üha laialdasema kasutamisega, 
milles koostisosad on asendatud odavamate aseainetega.
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Muudatusettepanek 558
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – 17. rida

Komisjoni ettepanek

Toidurühma määratlus Nimetus

17. Inimtarbimiseks sobivad imetajate ja linnuliikide 
skeletilihased1 koos looduslikult nende juurde kuuluva 
või nende küljes oleva koega, kus rasva ja sidekoe 
kogusisaldus ei ületa allpool osutatud väärtusi ja kus 
liha on teise toidukauba koostisosa. Käesolev määratlus 
ei kehti „lihamassi“ määratluse alla kuuluvate toodete 
kohta.

Terminiga „... liha” tähistatud koostisosade rasva ja 
sidekoe maksimumsisaldus

„… liha” ja loomaliigi nimetus või 
nimetused2, kellelt see on saadud.

Liik Rasv (%) Sidekude3

(%)

Imetajad (välja arvatud 
küülikud ja sead) ning 
liikide segud, kus 
domineerivad imetajad

25 25

Sead 30 25

Linnud ja küülikud 15 10

Kui neid piirnorme ületatakse, kuid samas täidetakse 
muid määratluse „liha” kriteeriume, tuleb „…liha” 
sisaldust vastavalt vähendada ning koostisosade 
loetelus peab lisaks mõistele „…liha” märkima rasva 
ja/või sidekoe olemasolu.

Muudatusettepanek

                                               
1 Diafragma ja mälumislihased kuuluvad skeletilihaste hulka, süda, keel, pea piirkonnas paiknevad 

lihased (välja arvatud mälumislihased), randme-, pöiapära- ja sabalihased aga mitte.
2 Ingliskeelse märgituse puhul võib selle märgise asendada koostisosa üldnimetusega asjaomase 

loomaliigi puhul.
3 Sidekoesisaldus arvutatakse välja kollageenisisalduse ja lihavalgusisalduse suhtarvu alusel.

Kollageenisisaldusena käsitatakse hüdroksüproliinisisaldust, mis on korrutatud koefitsiendiga 8.
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Toidurühma määratlus Nimetus
17. Inimtarbimiseks sobivad imetajate ja linnuliikide 
skeletilihased1 koos looduslikult nende juurde kuuluva 
või nende küljes oleva koega, kus liha on teise 
toidukauba koostisosa. Käesolev määratlus ei kehti 
„lihamassi” määratluse alla kuuluvate toodete kohta.

„… liha” ja loomaliigi nimetus või 
nimetused2, kellelt see on saadud, 
millele järgneb sõna „millest” 
ning rasva ja sidekoe 
kogusisaldus (%).

Or. en

Selgitus

 On vastuvõetamatu, et loomseid saadusi, mis koosnevad kuni 55 % ulatuses rasvast ja 
sidekoest, saab märgistada kui „liha”. Rasva ja sidekoe sisaldus peaks seetõttu olema 
koostisosade loetelus alati ära toodud.

Muudatusettepanek 559
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – 17. rida – vasak veerg – määratlus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

17. Inimtarbimiseks sobivad imetajate ja 
linnuliikide skeletilihased koos looduslikult 
nende juurde kuuluva või nende küljes 
oleva koega, kus rasva ja sidekoe 
kogusisaldus ei ületa allpool osutatud 
väärtusi ja kus liha on teise toidukauba 
koostisosa. Käesolev määratlus kehtib
„lihamassi“ määratluse alla kuuluvate 
toodete kohta ainult siis, kui need 
vastavad määruse (EÜ) nr 853/2004 III 
lisa V jao III peatüki punkti 3 nõuetele.

Or. de

Selgitus

Moodsa tehnikaga vähese surve all toodetud lihamass vastab hügieeni ja kvaliteedi osas 
                                               
1 Diafragma ja mälumislihased kuuluvad skeletilihaste hulka, süda, keel, pea piirkonnas paiknevad 
lihased (välja arvatud mälumislihased), randme-, pöiapära- ja sabalihased aga mitte.
2 Ingliskeelse märgituse puhul võib selle märgise asendada koostisosa üldnimetusega asjaomase 
loomaliigi puhul.
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hakkliha kvaliteedile. Mitmes ELi riigis on mõistel „lihamass” nii negatiivne varjund, et 
kvaliteetset toodet ei ole võimalik müüa. See toob nendes riikides kaasa kõrgemad hinnad 
lõpptarbijale ja põhjustab tohutuid konkurentsimoonutusi.

Muudatusettepanek 560
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – 17. rida – vasak veerg – tabel – viimane rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnud ja 
küülikud

15 10 Linnud ja 
küülikud

30 25

Or. de

Selgitus

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung

befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe 
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Muudatusettepanek 561
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – 18. rida – vasak veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Igat sorti tooted, mis vastavad 
„lihamassi” määratlusele.

18. Igat sorti tooted, mis vastavad 
„lihamassi” määratlusele, kuid ei vasta 
määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa V jao 
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III peatüki punkti 3 nõuetele.

Or. de

Selgitus

Lisatud säte on vajalik, et eristada määratlust muudetud VI lisa B osa tabeli 17. rea esimese 
veeru määratlusest.

Muudatusettepanek 562
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – 18. rida – parem veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„lihamass” ja nende loomaliikide 
nimetused (3), millest see on saadud.

„lihamass” ja nende loomaliikide 
nimetused (3), millest see on saadud, 
millele järgneb sõna „millest” ning rasva 
ja sidekoe kogusisaldus (%).

Or. en

Selgitus

Vt eespool. Rasva ja sidekoe sisaldus peaks olema koostisosade loetelus alati ära toodud.

Muudatusettepanek 563
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – C osa – nimestik – üheksas a rida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ensüümid1

__________________________________ 
1Täpset nimetust või EÜ numbrit ei ole vaja 
esitada.

Or. en

Selgitus

Lisaained: paljudel lisaainetel on väga pikad ja/või tehnilised nimetused, mis ei anna 
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tarbijatele lisateavet, kuid võtavad märgistusel palju ruumi. Sellepärast on õigustatud lubada 
kasutada lühemaid või üldisemaid nimetusi.
Ensüümid: ensüümide tegelikud nimetused ei anna tarbijale teavet ja võivad kuuluda 
mitmesse kategooriasse. Üldnimetus „ensüümid” annab tarbijale toote kohta piisavalt teavet. 
Selline lähenemisviis ei ole ainulaadne, sest seda kasutatakse juba aastaid modifitseeritud 
tärkliste puhul.

Muudatusettepanek 564
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – C osa – nimestik – kuueteistkümnes a rida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tselluloosiekstrakt1

__________________________________ 
1Täpset nimetust või EÜ numbrit ei ole vaja 
esitada.

Or. de

Selgitus

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.

Muudatusettepanek 565
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda või mida müüakse pakendamata
tükikaupa või kaalu alusel ostja 
juuresolekul või

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
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säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes;
b a) mille kohta on muudes 
õigusnormides sätestatud erandid.

Or. en

Selgitus

Keeleline kohandamine märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ seni kasutatud terminoloogiaga 
(netokogus).

Punkt a: kõnealuseid tooteid müüakse tarbijale harilikult pakendamata kujul. Tänu sõna 
„ning” asendamisele sõnaga „või” on see tootekategooria korrektsemalt hõlmatud.

Punkt c: viidatakse suhkruid käsitleva direktiivi 2001/111/EÜ artikli 2 lõikele 2 (erandi 
tegemine toodetele netomassiga alla 20 g). Lõikes 3 tuleb seetõttu selgitada, et sellised 
erisätted jäävad jõusse.

Muudatusettepanek 566
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda või mida müüakse tükikaupa või 
kaalu alusel ostja juuresolekul või

Or. de

Muudatusettepanek 567
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või
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või kaalu alusel ostja juuresolekul või

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes; või
b a) mille netokogus on kondiitritoodete, 
šokolaadi ja muude kakaod sisaldavate 
toodete ning mandlite, pähklite või muude 
õliseemnetega toodete puhul alla 50 g; või 
b b) mille netokogus on küpsiste, kookide 
ja muude valikpagaritoodete puhul alla 
100 g, 
kui ühenduse õigusaktides ei ole ette 
nähtud teisiti.

Or. de

Selgitus

Netokoguse märkimise osas kehtivad mõnes riigis riiklikud erandid (nt Prantsusmaal, 
Saksamaal, Iirimaal ja Ühendkuningriigis). Juhul kui need tühistatakse, peab lisas olema 
väikseima ühise näitajana kindlaks määratud netokogus 50 g ja 100 g.

Muudatusettepanek 568
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui tahket toitu müüakse vedelas 
keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka 
kuivatatud olekus toidu netomass. 
Vastavale toidule viitav kilogrammihind 
põhineb üksnes kuivatatud olekus toidu 
netomassil.

Or. en

Selgitus

Lisatakse säte, et tarbijat märgitud hinna osas mitte eksitada.
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Muudatusettepanek 569
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta

– 15 % soovitatud päevaannusest 100 g
või toiduportsjoni kohta tahkete ainete 
puhul või
– 7,5 % soovitatud päevaannusest 100 ml
või toiduportsjoni kohta vedelike puhul või
– 5 % soovitatud päevaannusest 100 kcal 
(12 % soovitatud päevaannusest 1 MJ) 
kohta või 
– kogust, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1925/2006 
(vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 
muude ainete toidule lisamise kohta) 
artikli 6 kohaselt tehtud eranditega, või
– pakendi kohta, kui pakend sisaldab ainult 
ühe portsjoni.

Or. en

Selgitus

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals.

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.
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Muudatusettepanek 570
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B OSA - ENERGIA JA VALITUD 
TOITAINETE (VÄLJA ARVATUD 
VITAMIINID JA 
MINERAALTOITAINED) 
VÕRDLUSRATSIOONID
(TÄISKASVANUTEL)

B OSA - ENERGIA JA VALITUD 
TOITAINETE (VÄLJA ARVATUD 
VITAMIINID JA 
MINERAALTOITAINED) PÄEVASED
VÕRDLUSRATSIOONID
(TÄISKASVANUTEL)

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia või toitaine Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Energia 2000 kcal

Valgud 80 g
Üldrasvasisaldus 70 g Üldrasvasisaldus 70 g
Küllastunud 
rasvhapped

20 g Küllastunud 
rasvhapped

20 g

Süsivesikud 230 g Süsivesikud 230 g
Suhkrud 90 g Suhkrud 90 g
Sool 6 g Naatrium 2,4 g

Or. de

Selgitus

Valgud, mis on eluliselt olulised toitained ja annavad samuti kehale energiat, tuleks samuti 
ära märkida. Suhkru eraldi märkimine ei ole oluline, sest süsivesikud esitatakse tervikuna. 
Energiasisaldus tuleks esitada ainult kilokalorites, sest need on andmed, mida tarbija mõistab 
ja vajaduse korral kasutab.

Muudatusettepanek 571
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa – tabel – kuues a rida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatud suhkur1 45 g
__________________________________
1Kui toidule on lisatud rafineeritud suhkruid, 

tuleb esitada ka nende sisaldus ja võrdlusväärtuste 
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protsent.

Or. en

Selgitus

Lisatud suhkru sisalduse 45 grammi pakkus välja Euroopa Toiduohutusamet. 

Muudatusettepanek 572
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa – neljas a, b, c ja d rida (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia või toitaine Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Üldrasvasisaldus 70 g Üldrasvasisaldus 70 g
Küllastunud 
rasvhapped

20 g Küllastunud 
rasvhapped

20 g

Monoküllastunud 
rasvhapped

34 g

Polüküllastunud 
rasvhapped

16 g

Omega-6 
rasvhapped

14 g

Omega-3 
rasvhapped

2.2 g

Süsivesikud 230 g Süsivesikud 230 g
Suhkrud 90 g Suhkrud 90 g
Sool 6 g Sool 6 g

Or. ro

Selgitus

Toitainete nimekiri peaks olema põhjalikum, kuna mõned rasvaliigid on tervisele kasulikud ja 
tarbijad saavad toodete hulgast selle teabe põhjal valida.
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Muudatusettepanek 573
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia või toitaine Tarbimise 
võrdlusandmed1

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Energia

Üldrasvasisaldus 70 g Üldrasvasisaldus
Küllastunud 
rasvhapped

20 g Küllastunud 
rasvhapped

Süsivesikud 230 g Süsivesikud
Suhkrud 90 g Suhkrud
Sool 6 g Sool

1Väärtused kehtestatakse artikli 31 lõike 3 
a alusel.

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 
andmete tõttu ei saa anda soovitusi suhkrute kohta. Seepärast on mõistlik kaaluda 
teadustulemusi täiendavalt enne selliste võrdlusväärtuste kehtestamist, mis ei ole 
üldtunnustatud. 

Muudatusetepanek on seotud artikli 31 lõike 3 a (uus) kohta tehtud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – C a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C a osa – Toitumisalase teabe esitamine 
graafilise kujul
Kui toitumisalane teave esitatakse ka 
graafilisel kujul, võib teiste graafiliste 
esitusviiside kõrval kasutada ka üht 
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järgmistest kujudest:
Sammastega mudel

100 g sisaldab:
kcal / suhkruid / rasva / küllastunud rasvhappeid / soola

% täiskasvanu soovitatud päevaannusest

Mudel „1 pluss 4”

Variant 1

portsjoni kohta (portsjon = 50 g)
energiat / suhkruid / rasva / küllastunud rasvhappeid / soola

suunisväärtused %-na päevaannusest

Variant 2

portsjoni kohta (portsjon = 50 g)
energiat / suhkruid / rasva / küllastunud rasvhappeid / soola

suunisväärtused %-na päevaannusest
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Or. de

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut tuleb vaadelda koos sama autori muudatusettepanekuga 
artikli 33 lõike 1 kohta. Graafiline esitus võib aidata tarbijatel toitumisalase teabe märgistust 
tunduvalt paremini mõista. 

Muudatusettepanek 575
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XIII a LISA
TOIDURÜHMAD

vastavalt artikli 34 lõikele 1 b 

Järgmistesse toidurühmadesse kuuluva 
toidu puhul on esitlus tunnusvärvide abil 
kohustuslik:
– valmistoidud;
– loomse päritoluga valmistooted;
– pakendatud suupisted;
– hommikusöögihelbed;
– joogid, välja arvatud nõukogu 20. 
detsembri 2001. aasta direktiivis 
2001/112/EÜ määratletud 
puuviljamahlad.

Or. en


