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Muudatusettepanek 126
Theodoros Skylakakis

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(2) Liidu poliitika elluviimisel tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse. Vajaduse korral tuleks osutada 
asjakohast tähelepanu keskkonnakaitsele ja 
loomade heaolule.

(2) Liidu poliitika elluviimisel tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse. Vajaduse korral tuleks osutada 
asjakohast tähelepanu keskkonnakaitsele ja 
loomade heaolule, võttes arvesse nende 
oletatavat võimet mõelda ja tunda.

Or. en

Selgitus

Oletatakse, et loomad suudavad mõelda ja tunda liigiti erineval tasemel ning seda tuleks 
vajadusel asjakohaselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 127
Elena Oana Antonescu

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 6

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb 
käsitada uuenduslikuna, kui sellele toidule 
on rakendatud tootmistehnoloogiat, mida 
varem liidus toidu tootmiseks kasutatud ei 
ole. Eelkõige peaks käesolev määrus 
hõlmama uusi aretuse ja 
toidutootmisprotsesside tehnoloogiaid, mis 
mõjutavad toitu ja seega võivad mõjutada 
ka toiduohutust. Uuendtoit peaks seega 
hõlmama toitu, mis on toodetud 
ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil 
kasvatatud loomadest ja nende järglastest; 
toitu, mis on toodetud ebatraditsiooniliste 
aretustehnikate abil kasvatatud taimedest; 
toitu, mis on toodetud uute 

(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb 
käsitada uuenduslikuna, kui sellele toidule 
on rakendatud tootmistehnoloogiat, mida ei 
ole varem liidus turustatava ja tarbitava
toidu tootmiseks kasutatud. Eelkõige peaks 
käesolev määrus hõlmama uusi aretuse ja 
toidutootmisprotsesside tehnoloogiaid, mis 
mõjutavad toitu ja seega võivad mõjutada 
ka toiduohutust. Uuendtoit peaks seega 
hõlmama toitu, mis on toodetud 
ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil 
kasvatatud loomadest ja nende järglastest; 
toitu, mis on toodetud ebatraditsiooniliste 
aretustehnikate abil kasvatatud taimedest; 
toitu, mis on toodetud uute 
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tootmisprotsesside abil, mis võivad toitu 
mõjutada, ja tehniliselt toodetud 
nanomaterjale sisaldavat või neist 
koosnevat toitu. Uuendtoiduna ei peaks 
käsitama uutest taimesortidest või 
traditsiooniliste aretustehnikate abil saadud 
loomatõugudest saadud toitu. Samuti tuleks 
selgitada, et kolmandatest riikidest 
pärinevat toitu, mis on liidus uuenduslik, 
saab pidada traditsiooniliseks ainult siis, 
kui see on saadud määruses (EÜ) nr 
178/2002 määratletud esmatootmisest, 
sõltumata sellest, kas tegemist on 
töödeldud või töötlemata toiduga (nt 
puuviljad, moos, puuviljamahl). Sellisel 
viisil saadud toit ei tohiks aga hõlmata 
toitu, mis on toodetud ebatraditsioonilise 
aretustehnika abil kasvatatud loomadest 
või taimedest, toitu, mis on toodetud 
selliste loomade järglastest, ega ka toitu, 
mille tootmisel on kasutatud uut 
tootmisprotsessi.

tootmisprotsesside abil, mis võivad toitu 
mõjutada, ja tehniliselt toodetud 
nanomaterjale sisaldavat või neist 
koosnevat toitu. Uuendtoiduna ei peaks 
käsitama uutest taimesortidest või 
traditsiooniliste aretustehnikate abil saadud 
loomatõugudest saadud toitu. Samuti tuleks 
selgitada, et kolmandatest riikidest 
pärinevat toitu, mis on liidus uuenduslik, 
saab pidada traditsiooniliseks ainult siis, 
kui see on saadud määruses (EÜ) nr 
178/2002 määratletud esmatootmisest, 
sõltumata sellest, kas tegemist on 
töödeldud või töötlemata toiduga (nt 
puuviljad, moos, puuviljamahl). Sellisel 
viisil saadud toit ei tohiks aga hõlmata 
toitu, mis on toodetud ebatraditsioonilise 
aretustehnika abil kasvatatud loomadest 
või taimedest, toitu, mis on toodetud 
selliste loomade järglastest, ega ka toitu, 
mille tootmisel on kasutatud uut 
tootmisprotsessi.

Or. ro

Selgitus

Käesoleva õigusaktiga reguleeritakse uute toiduainete siseturule viimist, sõltumata sellest, 
kas need on toodetud ELis või teatavatel tingimustel kolmandates riikides. Määrus ei hõlma 
kolmandate riikide turgudele toodetud toiduaineid.

Muudatusettepanek 128
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(18 a) Vältimaks loomkatseid, tuleks 
käesoleva määruse kohaldamisel teha 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Käesoleva määrusega 
tuleks tagada, et katsed selgroogsete 
loomadega viidaks miinimumini, pöörates 
eelkõige tähelepanu topeltkatsetele, ning 
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tuleks edendada loomi mittekasutavate 
katsemeetodite ja arukate 
katsestrateegiate kasutamist. 
Selgroogseid loomi hõlmavatest katsetest 
saadud tulemusi tuleks uuendtoidu 
väljatöötamise protsessis jagada. Samuti 
tuleb kooskõlas nõukogu 24. novembri 
1986. aasta direktiiviga 86/609/EMÜ 
(katseteks ja muudel teaduslikel 
eesmärkidel kasutatavate loomade 
kaitsega seotud liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta)¹ 
selgroogseid loomi hõlmavad katsed 
asendada, neid piirata või kasutada 
viimistletumaid katsemeetodeid. 
Käesoleva määruse rakendamine peaks 
võimaluse korral põhinema sobivate 
alternatiivsete katsemeetodite kasutamisel. 
Hiljemalt seitse aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist peaks komisjon 
vaatama läbi selgroogseid loomi 
hõlmavate katsete tulemuste 
andmekaitsenõuded ning neid vajaduse 
korral muutma. 
1 EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1.

Or. it

Selgitus

Topeltkatsete vältimine tähendaks näiteks seda, et enam ei ole võimalik kutsuda esile 
kasvajate taastekkimist loomal, mistõttu on võimatu kindlaks teha, kuidas see mõjutab tervist 
teise või kolmanda teraapiatsükli ajal. Tuleb meeles pidada, et kasvajad tekivad uuesti 
vähemalt 30 protsendil inimestest, kellel on kasvajad või sarkoom opereeritud. Kui sellised 
loomkatsed keelatakse, tähendab see seda, et patsiendid on esimesed katsealused.

Muudatusettepanek 129
Pilar Ayuso ja Renate Sommer

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(19 a) Loamenetluses tuleks riskijuhtimise 
osana käsitleda eetilisi ja 
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keskkonnaaspekte. Neid aspekte peaksid 
hindama vastavalt teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm 
ning Euroopa Keskkonnaagentuur.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
muudatusettepanek 23.

Muudatusettepanek 130
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 22

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(22) Kui kolmandatest riikidest pärinev 
traditsiooniline toit sisaldub kolmandatest 
riikidest pärinevate traditsiooniliste 
toitude loetelus, peaks saama seda liidus 
turule viia samadel tingimustel, mis 
kehtivad toidule, mille ohutu kasutamise 
kogemus on juba olemas. Kolmandatest 
riikidest pärineva traditsioonilise toidu 
ohutushindamise ja -juhtimise puhul tuleks 
arvesse võtta toidu varasemat ohutut 
kasutamist selle päritoluriigis. Ohutu 
kasutamise kogemused ei tohiks hõlmata 
muuks otstarbeks kui toiduks kasutamist 
ning kasutamist, mis ei ole seotud 
tavapärase toiduvalikuga.

(22) Kolmandatest riikidest pärineva 
traditsioonilise toidu ohutushindamise ja -
juhtimise puhul tuleks arvesse võtta ELi 
kehtivaid eeskirju.

Or. it

Selgitus

Tuleb vältida selliste toodete importimist ja turuleviimist, mis ei vasta ELi eeskirjadele või 
mille koostis pärineb täielikult või osaliselt looma- või taimeliigilt, mis on väljasuremisohus.
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Muudatusettepanek 131
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 34

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(34) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsuse 1999/468/EÜ (millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused)1 artiklitele 5 ja 7.

välja jäetud

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 35

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(35) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitus täpsustada teatavaid mõisteid, 
sealhulgas tehniliselt toodetud 
nanomaterjali mõistet, võttes arvesse 
teaduse ja tehnika arengut, ning 
ebatraditsioonilist aretustehnikat, mis 
hõlmab mittesugulise kunstliku 
paljundamise tehnika abil geneetiliselt 
identsete loomade aretamist, mida ei ole 
liidus enne 15. maid 1997 toidu 
tootmiseks kasutatud, et tagada 
asjakohaste kriteeriumide põhjal 
kõnealuste sätete ühtlustatud 
rakendamine liikmesriikides. Komisjonile 
tuleks anda ka volitus võtta vastu mis 
tahes vajalikke üleminekumeetmeid ja 
ajakohastada kolmandatest riikidest 
pärinevate traditsiooniliste toitude loetelu 
ja liidu loetelu.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 36

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(36) Lisaks peaks komisjonil olema õigus 
võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte kriteeriumide kohta, mille põhjal 
hinnatakse, kas toitu on kasutatud liidus 
olulisel määral inimtoiduna enne 15. maid 
1997. On eriti oluline, et komisjon
konsulteeriks eelnõude ettevalmistamisel 
asjatundjatega, tehes seda vastavalt 
kohustusele, mille komisjon võttis 
9. detsembri 2009. aasta teatisega 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 rakendamise kohta,

(36) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte kriteeriumide kohta, mille põhjal 
hinnatakse, kas toitu on kasutatud liidus 
olulisel määral inimtoiduna enne 15. maid 
1997, seoses otsustamisega, kas teatavat 
liiki toit kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse, seoses toodetud 
nanomaterjali määratluse kohandamisega 
vastavalt teaduse ja tehnika progressile 
ning kooskõlas hiljem rahvusvahelisel 
tasandil kokkulepitud mõistega, seoses 
eeskirjadega toimimise kohta juhtudel, 
kui komisjonil ei ole teavet aine 
kasutamise kohta inimtoiduna enne 15.
maid 1997, samuti seoses eeskirjadega 
artikli 4 lõike 1 kohaldamiseks ja liidu 
nimekirja ajakohastamiseks. On eriti 
oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistustööde ajal läbi vajalikud 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 b. Vajaduse korral ja võttes arvesse 
käesolevas artiklis kindlaksmääratud 
reguleerimisala, võib komisjon 



AM\812695ET.doc 9/18 PE440.200v01-00

ET

delegeeritud õigusaktide abil vastavalt 
artiklile 21 ja vastavalt artiklites 22 ja 23 
sätestatud tingimustele kindlaks määrata, 
kas teatavat liiki toit kuulub käesoleva 
määruse reguleerimisalasse. Kui toidul 
võib olla inimorganismile ravimiga 
võrreldav mõju, palub komisjon Euroopa 
Ravimiametilt (EMEA) arvamust, kas see 
kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 
726/2004, milles sätestatakse ühenduse 
kord inim- ja veterinaarravimite lubade 
andmise ja järelevalve kohta ning millega 
asutatakse Euroopa ravimiamet¹, 
reguleerimisalasse, ning seega ei kuulu 
käesoleva määruse reguleerimisalasse.
¹ ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 91.

Muudatusettepanek 135
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta täiendavaid 
kriteeriume käesoleva artikli lõike 2 
punkti a alapunktides i kuni iv ning 
punktides c, d ja e esitatud mõistete 
täpsustamiseks vastavalt artikli 19 lõikes 2 
osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

3. Arvestades mitmesuguste organite poolt 
rahvusvahelisel tasandil avaldatud 
erinevaid nanomaterjali määratlusi, 
samuti nanotehnoloogia valdkonna 
pidevat tehnilist ja teaduslikku arengut, 
kohandab komisjon lõike 2 punkti c 
vastavalt tehnika ja teaduse progressile ja 
rahvusvahelisel tasandil hiljem kokku 
lepitud määratlustele, kasutades selleks 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
21 ning artiklites 22 ja 23 sätestatud 
tingimustele.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 92 ja 35.

Muudatusettepanek 136
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral võib pädev asutus 
konsulteerida muude pädevate asutuste ja 
komisjoniga, et teha kindlaks, millises 
ulatuses on toitu liidus inimtoiduna 
kasutatud enne 15. maid 1997. Vastused 
igale sellisele konsulteerimisele 
edastatakse ka komisjonile. Komisjon teeb 
saadud vastustest kokkuvõtte ja edastab 
konsulteerimise tulemuse kõigile 
pädevatele asutustele.

3. Selleks et tagada uuendtoidu 
klassifitseerimise kohta käiva teabe 
terviklikkus, võtab komisjon hiljemalt…* 
vastu eeskirjad toimimise kohta juhtudel, 
kui komisjonil ei ole teavet aine 
kasutamise kohta inimtoiduna enne 15. 
maid 1997, kasutades selleks delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 21 ning 
vastavalt artiklites 22 ja 23 sätestatud 
tingimustele.
* Kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 40.

Muudatusettepanek 137
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu käesoleva 
artikli lõike 3 rakendusmeetmed vastavalt
artikli 19 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

4. Komisjon võib võtta vastu
üksikasjalikud eeskirjad lõike 1 
kohaldamise kohta, eelkõige seoses 
sellega, mis tüüpi teavet kogutakse 
liikmesriikidelt ja/või toidukäitlejatelt, 
kasutades selleks delegeeritud õigusakte
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vastavalt artiklile 21 ning vastavalt 
artiklites 22 ja 23 sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Artikli 4 lõige 2 komisjoni dokumendist.

Muudatusettepanek 138
Pilar Ayuso ja Renate Sommer

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt c a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c a) riskijuhtimisel võetakse arvesse 
Euroopa Keskkonnaagentuuri arvamust, 
mis avaldatakse hiljemalt Euroopa 
Toiduohutusameti hinnangu avaldamise 
päeval, selle kohta, mil määral on 
tootmisprotsessil ja tavapärasel tarbimisel 
kahjulik mõju keskkonnale;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
muudatusettepanek 47.

Muudatusettepanek 139
Pilar Ayuso ja Renate Sommer

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt c b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c b) riskijuhtimisel võetakse arvesse 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamust, mis 
avaldatakse hiljemalt Euroopa 
Toiduohutusameti hinnangu avaldamise 
päeval, eetiliste vastuväidete ulatuse 
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kohta; 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
muudatusettepanek 48.

Muudatusettepanek 140
Daciana Octavia Sârbu

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt c c (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c c) see ei pärine kloonitud loomalt ega 
selle järeltulijatelt.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise raportis toetati konkreetselt seda, et tulevastes õigusaktides 
keelata selliste toiduainete toomine ELi turule. Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et 
selliseid tooteid ei toodaks turule ka enne seda, kui tehakse ettepanek vastava õigusakti kohta.

Muudatusettepanek 141
Pilar Ayuso ja Renate Sommer

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Toitu, mille tootmisel on kasutatud 
protsessi, mis nõuab riski hindamise 
erimeetodeid (näiteks toit, mis sisaldab 
tehniliselt toodetud nanomaterjale), tohib  
kanda liidu loetellu, kui on olemas 
asjakohased riski hindamise meetodid 
ning Euroopa Toiduohutusamet on 
pidanud neid nõuetekohaseks, et hinnata, 
kas asjaomase toidu kasutamine on 
ohutu.
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Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
muudatusettepanek 50.

Muudatusettepanek 142
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Liidu loetelu ajakohastatakse vastavalt 
määruses (EÜ) nr 1331/2008 sätestatud 
menetlusele ning vajaduse korral vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 16.

1. Komisjon ajakohastab liidu nimekirja, 
muu hulgas artiklis 16 viidatud 
andmekaitse küsimustes, vastavalt 
määruses (EÜ) nr 1331/2008 sätestatud 
menetlusele. Erandina määruse (EÜ) nr 
1331/2008 artikli 7 lõigetest 4 kuni 6 
võetakse määrus, millega ajakohastatakse 
liidu nimekirja, vastu delegeeritud 
õigusaktide abil vastavalt artiklile 21 ning 
vastavalt artiklites 22 ja 23 sätestatud 
tingimustele. Komisjon avaldab liidu 
nimekirja oma veebisaidi asjaomasel 
lehel.

Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõige 4 komisjoni dokumendist.

Muudatusettepanek 143
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 9 – lõige 2 g (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 g. Enne artikli 16 lõikes 1 sätestatud 
ajavahemiku lõppu ajakohastatakse liidu 
loetelu, muutes käesoleva määruse 
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vähemolulisi sätteid vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1 sellisel moel, et kui 
lubatud toit vastab endiselt käesolevas 
määruses sätestatud tingimustele, ei 
hõlma kanne enam käesoleva artikli lõike 
2 punktis g osutatud teavet.

Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõige 4 komisjoni dokumendist.

Muudatusettepanek 144
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 9 – lõige 2 h (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 h. Kui liidu loetelu ajakohastamiseks 
kantakse sellesse uuendtoit, kui uuendtoit 
ei sisalda sellist toitu, mille suhtes 
kohaldatakse andmekaitset vastavalt 
artiklile 16 ning
a) uuendtoit on koostise, ainevahetuse ja 
soovimatute ainete taseme poolest 
samaväärne olemasolevate toitudega
või
b) uuendtoit koosneb toidust või sisaldab 
toitu, mis on liidus toiduna kasutamiseks 
varem heaks kiidetud, ning kui uue 
kavandatava kasutusviisi puhul ei ole 
alust eeldada, et selle tarbimine tarbijate, 
sealhulgas tundlike rühmade poolt 
märkimisväärselt suureneks,
siis kohaldatakse käesoleva määruse 
artiklis 11 osutatud teatamise korda 
mutatis mutandis erandina käesoleva 
artikli lõikest 1.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 86.
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Muudatusettepanek 145
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 11 – lõiked 6 ja 7

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Huvitatud isik võib oma taotluse 
menetluse igas etapis tagasi võtta.

6. Selleks et tagada käesoleva artikliga 
ette nähtud teatamise korra sujuv 
toimimine, võtab komisjon enne…* vastu 
üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli 
kohaldamise kohta, kasutades selleks 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
21 ning vastavalt artiklites 22 ja 23 
sätestatud tingimustele.

7. Hiljemalt … võtab komisjon vastu 
käesoleva artikli rakendamise 
üksikasjalikud eeskirjad vastavalt 
artikli 19 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.
* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 2 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

* Kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist

Or. en

Muudatusettepanek 146
Elena Oana Antonescu

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Tootja teavitab komisjoni viivitamata: 2. Tootja või ametiasutus teavitab 
komisjoni viivitamata: 

Or. ro

Selgitus

Kohustus edastada lisateavet, mis võib mõjutada hinnangut selle kohta, kas uus toiduaine on 

                                               
 Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 2 aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist.
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tarbimiseks ohutu, ei saa jääda üksnes sidusrühmade kanda – käesoleval juhul tootja –, sest
tootja huvides ei ole edastada sellist teavet, mille tulemusena ei pruugita uut toiduainet ELi 
nimekirja võtta. Määrusega tuleks seetõttu näha ette alternatiivne kanal, mille kaudu saab 
komisjoni teavitada uut toiduainet puudutavatest uutest teaduslikest või tehnilistest andmetest 
juhul, kui tootja seda ei tee.

Muudatusettepanek 147
Elena Oana Antonescu

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 17 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) artikli 7 lõikes 1 osutatud liidu loetelu 
ning artikli 7 lõikes 2 osutatud 
kolmandatest riikidest pärinevate 
traditsiooniliste toitude loetelu komisjoni 
selleks ettenähtud veebilehel;

a) artikli 7 lõikes 1 osutatud liidu loetelu 
ning artikli 7 lõikes 2 osutatud 
kolmandatest riikidest pärinevate 
traditsiooniliste toitude loetelu komisjoni 
selleks ettenähtud veebilehel kõigis 
ametlikes ELi keeltes;

Or. ro

Muudatusettepanek 148
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 21

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse viieks aastaks 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
õigus võtta vastu artiklis 20 osutatud 
delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt kuus kuud enne viieaastase 
ajavahemiku möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu selle 
kooskõlas artikliga 22 tagasi võtab.

1. Komisjonile antakse viieks aastaks 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
õigus võtta vastu artikli 2 lõikes 2b, artikli 
3 lõikes 3, artikli 4 lõikes 3, artikli 4 lõikes 
4, artikli 9 lõikes 1, artikli 11 lõikes 6 ja
artiklis 20 osutatud delegeeritud õigusakte. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne 
viieaastase ajavahemiku möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu selle kooskõlas artikliga 22 tagasi 



AM\812695ET.doc 17/18 PE440.200v01-00

ET

võtab.
2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 22 ja 23 sätestatud tingimusi.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 22 ja 23 sätestatud tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 22

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 20 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
artikli 2 lõikes 2b, artikli 3 lõikes 3, artikli 
4 lõigetes 3 ja 4, artikli 9 lõikes 1, artikli 
11 lõikes 6 ja artiklis 20 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, teatab
sellest teisele institutsioonile ja komisjonile
hiljemalt üks kuu enne lõpliku otsuse 
tegemist, nimetades delegeeritud volitused, 
mida ta soovib tagasi võtta, ja esitades 
tagasivõtmise põhjused.

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab
sellest teatada teisele institutsioonile ja 
komisjonile mõistliku ajavahemiku 
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, 
nimetades delegeeritud volitused, mida ta 
soovib tagasi võtta, ja esitades võimalikud
tagasivõtmise põhjused.

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en
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Muudatusettepanek 150
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht – muutmisakt
Artikkel 23

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega kahe kuu 
võrra pikendada.

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui nad on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada, 
jõustub delegeeritud õigusakt selles 
sätestatud kuupäeval.

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse õigusakt Euroopa 
Liidu Teatajas ja jõustub selles sätestatud 
kuupäeval.

Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub
selles nimetatud kuupäeval, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada.

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

Or. en


