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Muudatusettepanek 108
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(15) Liidu eeskirju tuleks kohaldada ainult 
nendele ettevõtjatele, kelle tegevuse puhul 
on täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
juhuslik toidu käitlemine, selle pakkumine 
või müük eraisikute poolt 
heategevusüritustel või kohalikel laatadel 
ja kogunemistel ei peaks kuuluma
käesoleva määruse kohaldamisalasse.

(15) Liidu eeskirju tuleb kohaldada ainult 
nendele ettevõtjatele, st üksustele, kes 
tegelevad tulusa majandustegevusega 
järjepidevalt ja organiseeritult.  Selline 
tegevus nagu juhuslik toidu käitlemine ja 
tarnimine, einete pakkumine või toidu
müük eraisikute poolt näiteks
heategevusüritustel või kohalikel laatadel 
ja kogunemistel ning toiduainete müük 
põllumajandustootjate poolse 
otseturustuse eri vormide kaudu ei tohi 
kuuluda käesoleva määruse 
kohaldamisalasse.

Or. it

Muudatusettepanek 109
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(15 a) Et mitte üle koormata eelkõige 
toidutööstuse ja toiduainete jaemüügiga 
tegelevaid väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtteid (VKEd), kuhu 
kuuluvad ka toitlustusteenuseid pakkuvad 
VKEd, tuleks VKEde poolt üldsusele 
müüdavad pakendamata tooted 
märgistamise nõudest vabastada. 

Or. el
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Muudatusettepanek 110
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(24) Teatavad koostisosad või muud ained 
või tooted (näiteks abiained), mida toidu 
tootmisel kasutatakse ja mis säilivad 
toidus, põhjustavad tarbijatel allergiat või 
talumatust ning mõned neist allergiatest või 
talumatustest ohustavad tarbijate tervist. 
On oluline anda teavet lisaainete, abiainete 
ja muude allergiat või talumatust 
põhjustada võivate ainete või toodete 
sisalduse kohta, et võimalda toiduallergia 
või -talumatusega tarbijail teha teadlikke ja 
ohutuid valikuid.

(24) Teatavad koostisosad või muud ained 
või tooted (näiteks abiained), mida toidu 
tootmisel kasutatakse ja mis säilivad 
toidus, võivad põhjustada mõnedel 
inimestel allergiat või talumatust ning 
mõned neist allergiatest või talumatustest 
ohustavad tarbijate tervist. Seetõttu on 
oluline anda teavet lisaainete, abiainete ja 
muude teaduslikult tõendatud 
allergeenilise toimega või allergiat või 
talutamatust põhjustada võivate ainete või 
toodete sisalduse kohta, et võimaldada
eelkõige toiduallergia või -talumatusega 
tarbijail teha teadlikke valikuid, mis on 
nende jaoks ohutud. Märgistusele tuleks 
kanda isegi selliste ainete jääkide 
olemasolu, et raskemaid allergiaid 
põdevad inimesed saaksid teha ohutuid 
valikuid. Selleks tuleks välja töötada 
ühised eeskirjad.

Or. sv

Muudatusettepanek 111
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en



AM\861438ET.doc 5/158 PE460.950v01-00

ET

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.

Muudatusettepanek 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(27 a) Kooskõlas Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee arvamuse1, komisjoni töö 
ning üldsuse murega seoses alkoholist 
tingitud kahjuga eelkõige noortele ja 
tundlikele tarbijatele peaks komisjon koos 
liikmesriikidega kehtestama selliste 
jookide nagu nn alcopoppide 
(alkoholisisaldusega karastusjoogid) 
määratluse, mis on suunatud konkreetselt 
noortele inimestele. Nende 
alkoholisisaldusest tulenevalt peaksid 
nende suhtes kehtima rangemad 
märgistusnõuded ja need peaksid olema 
poodides karastusjookidest selgelt 
eraldatud.
__________________
1 ELT C 77, 31.3.2009, lk 81.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 21.

Muudatusettepanek 113
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet alkohoolsete jookide 
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jookide kohta. Liidu erieeskirjad on juba 
kehtestatud veinide märgistamise kohta. 
Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (millega 
kehtestatakse põllumajandusturgude ühine 
korraldus ning mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 
turukorralduse ühtne määrus))12

sätestatakse eeskirjad, millega tagatakse, et 
tarbijad on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Seega on selles etapis 
asjakohane kohaldada veinide puhul 
erandit koostisosade loetelu ja 
toitumisalase teabe esitamise kohustuse 
suhtes. Seega on selles etapis asjakohane 
kohaldada veinide puhul erandit 
koostisosade loetelu ja toitumisalase teabe 
esitamise kohustuse suhtes. Sarnaselt on 
teatavate alkohoolsete jookide puhul 
tarbijate kaitse tagatud nõukogu 10. juuni 
1991. aasta määrusega (EMÜ) nr 1601/91 
(millega sätestatakse aromatiseeritud 
veinide, aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad)13 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta 
määrusega (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, 
esitlemise, märgistamise ja geograafiliste 
tähiste kaitse kohta)14 . Seetõttu tuleks 
sama erandit kohaldada ka nende kahe 
määrusega hõlmatud jookide suhtes.

kohta. Liidu erieeskirjad on juba 
kehtestatud veinide märgistamise kohta. 
Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (millega 
kehtestatakse põllumajandusturgude ühine 
korraldus ning mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 
turukorralduse ühtne määrus))12

sätestatakse eeskirjad, millega tagatakse, et 
tarbijad on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Seega on selles etapis 
asjakohane kohaldada veinide puhul 
erandit koostisosade loetelu ja 
toitumisalase teabe esitamise kohustuse 
suhtes. Seega on selles etapis asjakohane 
kohaldada veinide puhul erandit
koostisosade loetelu ja toitumisalase teabe 
esitamise kohustuse suhtes. Sarnaselt on 
teatavate alkohoolsete jookide puhul 
tarbijate kaitse tagatud nõukogu 10. juuni 
1991. aasta määrusega (EMÜ) nr 1601/91 
(millega sätestatakse aromatiseeritud 
veinide, aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad)13 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta 
määrusega (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, 
esitlemise, märgistamise ja geograafiliste 
tähiste kaitse kohta)14 Seetõttu tuleks sama 
erandit kohaldada ka nende kahe 
määrusega hõlmatud jookide suhtes.

Or. en

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.

Muudatusettepanek 114
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(29) Samal viisil on tarvis käsitleda 
veinide, aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide, 
aromatiseeritud veinikokteilide ja 
piiritusjookidega võrreldavaid jooke ning 
tagada nende jookide suhtes samade 
toidualast teavet käsitlevate õigusnormide 
kohaldamine. Seetõttu tuleks koostisosade 
loetelu ja toitumisalane teabe esitamise 
kohustuse suhtes erandit kohaldada ka 
jookide puhul, mille etanoolisisaldus on 
üle 1,2 mahuprotsendi ning mis on 
saadud puu- või köögiviljade kääritamise 
teel, ning mõdu ja igat liiki õlle puhul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(30) Siiski peaks komisjon koostama viie 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist aruande, milles käsitletakse 
küsimust, kas mõnda liiki jookide suhtes 
tuleks kohaldada erandit, eelkõige 
energiasisaldust käsitleva teabe esitamise 
nõudest, ning esitatakse põhjendused 
võimalike erandite kohaldamiseks, võttes 
arvesse vajadust tagada sidusus muude 
asjaomaste Euroopa Liidu 
poliitikameetmetega. Samuti võib komisjon 
teha ettepaneku käesoleva määrusega 
seoses erinõuete kehtestamiseks.

(30) Siiski peaks komisjon koostama viie 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist aruande, milles käsitletakse 
küsimust, kas iga liiki alkohoolsete
jookide suhtes tuleks kohaldada erandit, 
eelkõige energiasisaldust käsitleva teabe 
esitamise nõudest, ning esitatakse 
põhjendused võimalike erandite 
kohaldamiseks, võttes arvesse vajadust 
tagada sidusus muude asjaomaste Euroopa 
Liidu poliitikameetmetega. Samuti peaks
komisjon vajaduse korral tegema
ettepaneku käesoleva määrusega seoses 
erinõuete kehtestamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(30) Siiski peaks komisjon koostama viie 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist aruande, milles käsitletakse 
küsimust, kas mõnda liiki jookide suhtes 
tuleks kohaldada erandit, eelkõige 
energiasisaldust käsitleva teabe esitamise 
nõudest, ning esitatakse põhjendused 
võimalike erandite kohaldamiseks, võttes 
arvesse vajadust tagada sidusus muude 
asjaomaste Euroopa Liidu 
poliitikameetmetega. Samuti võib 
komisjon teha ettepaneku käesoleva 
määrusega seoses erinõuete 
kehtestamiseks.

(30) Siiski peaks komisjon koostama viie 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist aruande, milles käsitletakse 
küsimust, kas alkohoolsete jookide suhtes 
tuleks kohaldada erandit, eelkõige 
energiasisaldust käsitleva teabe esitamise 
nõudest, ning esitatakse põhjendused 
võimalike erandite kohaldamiseks, võttes 
arvesse vajadust tagada sidusus muude 
asjaomaste Euroopa Liidu 
poliitikameetmetega. Samuti võib 
komisjon teha ettepaneku käesoleva 
määrusega seoses erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. en

Selgitus

Alkohoolsete jookide teistsuguseks kohtlemiseks, kas koostisosade ja toitumisalase teabe 
esitamise või energiasisalduse märkimise osas, ei ole mingit õigustust. Kõiki aspekte tuleb 
arvesse võtta komisjoni aruandes, mis koostatakse viie aasta jooksul alates uue määruse 
jõustumisest. Kuigi nõukogu pakutud erineva kohtlemise võimalus on uus, jõuti parlamendis 
esimesel lugemisel kokkuleppele, et alkohoolsete jookide liike ei tohi üksteisest eristada. 

Muudatusettepanek 117
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(31) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada alati, kui 
selle puudumine võiks tarbijaid eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
suhtes. Igal juhul peaks märge toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta olema 
esitatud nii, et tarbijat ei peteta ning see 

(31) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada 
kohustusliku nõudena vastavalt artiklile 
25 alati, kui selle puudumine võiks tarbijat 
eksitada toote tegeliku päritoluriigi või 
lähtekoha suhtes. Igal juhul peaks märge 
toidu päritoluriigi või lähtekoha kohta 
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teave tuleks esitada selliste selgelt 
määratletud kriteeriumide alusel, mis 
tagavad tööstusele võrdsed võimalused ja 
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei tuleks 
kohaldada toidukäitleja nime või 
aadressiga seonduva märgistuse suhtes.

olema esitatud nii, et tarbijat ei peteta ning 
see teave tuleks esitada selliste selgelt 
määratletud kriteeriumide alusel, mis 
tagavad tööstusele võrdsed võimalused ja 
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei tohi kohaldada 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

Or. it

Selgitus
Vt parlamendi esimese lugemise seisukoha muudatusettepanekut 309

Muudatusettepanek 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(31) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada alati, kui 
selle puudumine võiks tarbijaid eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
suhtes. Igal juhul peaks märge toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta olema 
esitatud nii, et tarbijat ei peteta ning see 
teave tuleks esitada selliste selgelt 
määratletud kriteeriumide alusel, mis 
tagavad tööstusele võrdsed võimalused ja 
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei tuleks 
kohaldada toidukäitleja nime või 
aadressiga seonduva märgistuse suhtes.

(31) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada 
kohustuslikus korras kooskõlas artikli 9 
lõike 1 punktiga i ja alati, kui selle 
puudumine võiks tarbijat eksitada toote 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha suhtes. 
Igal juhul peaks märge toidu päritoluriigi 
või lähtekoha kohta olema esitatud nii, et 
tarbijat ei peteta ning see teave tuleks 
esitada selliste selgelt määratletud 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
tööstusele võrdsed võimalused ja 
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei tuleks 
kohaldada toidukäitleja nime või 
aadressiga seonduva märgistuse suhtes.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 309.
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Muudatusettepanek 119
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(32) Mõnel juhul võivad toidukäitlejad 
soovida vabatahtlikult märkida toidu 
päritolu, et juhtida tarbijate tähelepanu 
toote kvaliteedile. Ka selline märgistus 
peaks vastama ühtlustatud 
kriteeriumidele.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 120
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(33) Praegu on päritolu näitamine liidus 
kohustuslik veiseliha ja veiselihatoodete 
puhul veiste spongioosse entsefalopaatia 
puhangu tulemusel ning see on tekitanud 
tarbijapoolseid ootusi. Komisjoni 
mõjuhinnang kinnitab, et liha päritolu 
näib tarbijate jaoks esmatähtsa 
küsimusena. Liidus tarbitakse laialdaselt 
ka muud liha, näiteks sea-, lamba-, kitse-
ja kodulinnuliha. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada nende toodete suhtes 
päritoludeklaratsiooni esitamise kohustus. 
Sõltuvalt loomaliikide omadustest võivad 
konkreetsed päritolunõuded liha liigiti 
erineda. On asjakohane näha ette 
kohustuslike nõuete rakenduseeskirjade 
kehtestamine, mis võivad olla erinevad 
sõltuvalt liha liigist ning võtavad arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
toidukäitlejate ja täitevasutuste 
halduskoormust.

välja jäetud
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__________________
15. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 
1760/2000 veiste identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi loomise, veiseliha 
ja veiselihatoodete märgistamise kohta 
(EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1).

Or. nl

Selgitus

Tuleb hoolitseda selle eest, et tagada, et sea-, lamba-, kitse- ja linnuliha kohustuslikku 
päritolu või lähtekoha märgistust ei saa tõlgendada kui kvaliteedimärgistust. Toit peab olema 
kõrge kvaliteediga kogu ELis olenemata sellest, millises liikmesriigis see on toodetud. 
Kohustuslik päritolumärgistus lisaks ettevõtetele halduskoormust.

Muudatusettepanek 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(33) Praegu on päritolu näitamine liidus 
kohustuslik veiseliha ja veiselihatoodete15

puhul veiste spongioosse entsefalopaatia 
puhangu tulemusel ning see on tekitanud 
tarbijapoolseid ootusi. Komisjoni 
mõjuhinnang kinnitab, et liha päritolu näib 
tarbijate jaoks esmatähtsa küsimusena. 
Liidus tarbitakse laialdaselt ka muud liha, 
näiteks sea-, lamba-, kitse- ja 
kodulinnuliha. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada nende toodete suhtes 
päritoludeklaratsiooni esitamise kohustus. 
Sõltuvalt loomaliikide omadustest võivad 
konkreetsed päritolunõuded liha liigiti 
erineda. On asjakohane näha ette 
kohustuslike nõuete rakenduseeskirjade 
kehtestamine, mis võivad olla erinevad 
sõltuvalt liha liigist ning võtavad arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
toidukäitlejate ja täitevasutuste 
halduskoormust.

(33) Praegu on päritolu näitamine liidus 
kohustuslik veiseliha ja veiselihatoodete15

puhul veiste spongioosse entsefalopaatia 
puhangu tulemusel ning see on tekitanud 
tarbijapoolseid ootusi. Komisjoni 
mõjuhinnang kinnitab, et liha päritolu näib 
tarbijate jaoks esmatähtsa küsimusena. 
Liidus tarbitakse laialdaselt ka muud liha, 
näiteks sea-, lamba-, kitse- ja 
kodulinnuliha. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada nende toodete ning töödeldud 
toidus kasutatud toodete suhtes 
päritoludeklaratsiooni esitamise kohustus. 
Sõltuvalt loomaliikide omadustest võivad 
konkreetsed päritolunõuded liha liigiti 
erineda. On asjakohane näha ette 
kohustuslike nõuete rakenduseeskirjade 
kehtestamine, mis võivad olla erinevad 
sõltuvalt liha liigist ning võtavad arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
toidukäitlejate ja täitevasutuste 
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halduskoormust.

Or. en

Selgitus

On oluline, et tarbijad teavad, kust liha on pärit, sealhulgas kui liha kasutatakse töödeldud 
toidus. Muidu võib see olla tarbijatele väga eksitav, kuna nad eeldavad, et kui töödeldud toit 
on pärit konkreetsest riigist, siis selles sisalduv liha peab pärinema samuti sellest samast 
riigist ning tegelikult see võib-olla nii ei ole. Paljud tarbijad on väga teadlikud loomade 
heaolust ning sellest, milline mõju on keskkonnale liha transportimisel pikkade vahemaade 
tagant, seega peab selline teave olema kättesaadav.

Muudatusettepanek 122
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(33) Praegu on päritolu näitamine liidus 
kohustuslik veiseliha ja veiselihatoodete 
puhul veiste spongioosse entsefalopaatia 
puhangu tulemusel ning see on tekitanud 
tarbijapoolseid ootusi. Komisjoni 
mõjuhinnang kinnitab, et liha päritolu näib 
tarbijate jaoks esmatähtsa küsimusena. 
Liidus tarbitakse laialdaselt ka muud liha, 
näiteks sea-, lamba-, kitse- ja 
kodulinnuliha. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada nende toodete suhtes 
päritoludeklaratsiooni esitamise kohustus. 
Sõltuvalt loomaliikide omadustest võivad 
konkreetsed päritolunõuded liha liigiti 
erineda. On asjakohane näha ette 
kohustuslike nõuete rakenduseeskirjade 
kehtestamine, mis võivad olla erinevad 
sõltuvalt liha liigist ning võtavad arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
toidukäitlejate ja täitevasutuste 
halduskoormust.

(33) Praegu on päritolu näitamine liidus 
kohustuslik veiseliha ja veiselihatoodete 
puhul veiste spongioosse entsefalopaatia 
puhangu tulemusel ning see on tekitanud 
tarbijapoolseid ootusi. Komisjoni 
mõjuhinnang kinnitab, et liha päritolu näib 
tarbijate jaoks esmatähtsa küsimusena. 
Liidus tarbitakse laialdaselt ka muud liha, 
näiteks sea-, lamba-, kitse- ja 
kodulinnuliha. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada nende toodete suhtes 
päritoludeklaratsiooni esitamise kohustus. 
On asjakohane näha ette kohustuslike 
nõuete rakenduseeskirjade kehtestamine.

Or. it
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Muudatusettepanek 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(33) Praegu on päritolu näitamine liidus 
kohustuslik veiseliha ja veiselihatoodete15

puhul veiste spongioosse entsefalopaatia 
puhangu tulemusel ning see on tekitanud 
tarbijapoolseid ootusi. Komisjoni 
mõjuhinnang kinnitab, et liha päritolu näib 
tarbijate jaoks esmatähtsa küsimusena. 
Liidus tarbitakse laialdaselt ka muud liha, 
näiteks sea-, lamba-, kitse- ja 
kodulinnuliha. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada nende toodete suhtes 
päritoludeklaratsiooni esitamise kohustus. 
Sõltuvalt loomaliikide omadustest võivad 
konkreetsed päritolunõuded liha liigiti 
erineda. On asjakohane näha ette 
kohustuslike nõuete rakenduseeskirjade 
kehtestamine, mis võivad olla erinevad 
sõltuvalt liha liigist ning võtavad arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
toidukäitlejate ja täitevasutuste 
halduskoormust.

(33) Praegu on päritolu näitamine liidus 
kohustuslik veiseliha ja veiselihatoodete15

puhul veiste spongioosse entsefalopaatia 
puhangu tulemusel ning see on tekitanud 
tarbijapoolseid ootusi. Komisjoni 
mõjuhinnang kinnitab, et liha päritolu näib 
tarbijate jaoks esmatähtsa küsimusena. 
Liidus tarbitakse laialdaselt ka muud liha, 
näiteks sea-, lamba-, kitse- ja 
kodulinnuliha. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada nende toodete ning töödeldud 
toidus kasutatud toodete suhtes 
päritoludeklaratsiooni esitamise kohustus. 
Liha ja linnuliha puhul võib esitada 
loomade päritoluriigiks või -kohaks ühe 
koha ainult juhul, kui loomad on 
sündinud, kasvanud ja tapetud ühes ja 
samas riigis või kohas. Muudel juhtudel 
esitatakse eraldi teave sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
Sõltuvalt loomaliikide omadustest võivad 
konkreetsed päritolunõuded liha liigiti 
erineda. On asjakohane näha ette 
kohustuslike nõuete rakenduseeskirjade 
kehtestamine, mis võivad olla erinevad 
sõltuvalt liha liigist ning võtavad arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
toidukäitlejate ja täitevasutuste 
halduskoormust.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht.
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Muudatusettepanek 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(33 a) Tarbijatel on ka suured ootused 
teabe suhtes toiduainete põhiliste 
koostisosade päritolu kohta, eriti kui need 
toiduained koosnevad ühestainsast 
koostisosast ning kui need koostisosad 
moodustavad lõpliku toiduaine kõige 
raskema osa. Seega peaks olema 
kohustuslik selle koostisosa 
päritoludeklaratsiooni esitamine, mis 
moodustab 50% või suurema osa toodetud 
toiduainete kogumassist. 
Erinõuded päritoluriigi märkimise kohta 
võivad aga erinevat liiki koostisosade 
poolest erineda, sõltudes nende 
omadustest ning sellest, milleks neid 
kasutatakse.  Tuleks töötada välja 
rakendusmeetmed, millega võetakse 
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet 
ning toidukäitlejate ja õigusaktide 
kohaldamise eest vastutavate asutuste 
halduskoormust.

Or. fr

Muudatusettepanek 125
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(34) Kohustuslik päritolumärgistus on 
välja töötatud vertikaalsete 
lähenemisviiside alusel, näiteks mee, puu-
ja köögiviljade, kala, veiseliha ja 
veiselihatoodete ja oliiviõli kohta. Vaja on 
uurida võimalust laiendada 

välja jäetud
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päritolumärgistuse kohustust muudele 
toiduainetele. Seetõttu on asjakohane 
paluda komisjonil koostada aruanne, mis 
hõlmab järgmisi toiduaineid: muud liiki 
liha peale veise-, sea-, lamba-, kitse- ja 
kodulinnuliha; piim; piimatoodete 
koostisosana kasutatav piim; koostisosana 
kasutatav liha; töötlemata toiduained; 
ühest koostisosast koosnevad tooted ning 
koostisosad, mis moodustavad toidus 
rohkem kui 50 %. Kuna piim on üks 
nendest toodetest, mille päritolu 
näitamine pakub erilist huvi, tuleks 
komisjoni aruanne selle toote kohta teha 
võimalikult kiiresti kättesaadavaks. 
Kõnealustes aruannetes tehtud järelduste 
põhjal võib komisjon esitada ettepanekuid 
asjaomaste liidu sätete muutmiseks või 
teha uusi algatusi, tehes seda vajaduse 
korral valdkondade kaupa.
__________________
20. Komisjoni 13. juuni 2002. aasta 
määrus (EÜ) nr 1019/2002 oliiviõli 
turustusnormide kohta (EÜT L 155, 
14.6.2002, lk 27).

Or. nl

Selgitus

Tuleb hoolitseda selle eest, et tagada, et sea-, lamba-, kitse- ja linnuliha kohustuslikku 
päritolu või lähtekoha märgistust ei tõlgendataks kui kvaliteedimärgistust. Sama kehtib piima, 
piimatoodetes ja töötlemata toiduainetes oleva piima kohta. Toit peab olema kõrge 
kvaliteediga kogu ELis olenemata sellest, millises liikmesriigis see on toodetud. Kohustuslik 
päritolumärgistus lisaks ettevõtetele halduskoormust.

Muudatusettepanek 126
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(34) Kohustuslik päritolumärgistus on välja 
töötatud vertikaalsete lähenemisviiside 

(34) Kohustuslik päritolumärgistus on välja 
töötatud vertikaalsete lähenemisviiside 
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alusel, näiteks mee, puu- ja köögiviljade, 
kala, veiseliha ja veiselihatoodete ja 
oliiviõli kohta. Vaja on uurida võimalust 
laiendada päritolumärgistuse kohustust 
muudele toiduainetele. Seetõttu on 
asjakohane paluda komisjonil koostada 
aruanne, mis hõlmab järgmisi 
toiduaineid: muud liiki liha peale veise-, 
sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha; 
piim; piimatoodete koostisosana kasutatav 
piim; koostisosana kasutatav liha; 
töötlemata toiduained; ühest koostisosast 
koosnevad tooted; ning koostisosad, mis 
moodustavad toidus rohkem kui 50 %. 
Kuna piim on üks nendest toodetest, mille 
päritolu näitamine pakub erilist huvi, tuleks 
komisjoni aruanne selle toote kohta teha 
võimalikult kiiresti kättesaadavaks. 
Kõnealustes aruannetes tehtud järelduste 
põhjal võib komisjon esitada ettepanekuid 
asjaomaste liidu sätete muutmiseks või 
teha uusi algatusi, tehes seda vajaduse 
korral valdkondade kaupa.

alusel, näiteks mee, puu- ja köögiviljade, 
kala, veiseliha ja veiselihatoodete ja 
oliiviõli kohta. Vaja on uurida võimalust 
laiendada päritolumärgistuse kohustust 
muudele toiduainetele, näiteks muud liiki 
liha peale veiseliha; piim; piimatoodete 
koostisosana kasutatav piim; koostisosana 
kasutatav liha; töötlemata toiduained; ning
ühe koostisainega tooted. Kuna piim on 
üks nendest toodetest, mille päritolu 
näitamine pakub erilist huvi, tuleks 
komisjoni aruanne selle toote kohta teha 
võimalikult kiiresti kättesaadavaks. 
Kõnealustes aruannetes tehtud järelduste 
põhjal võib komisjon esitada ettepanekuid 
asjaomaste liidu sätete muutmiseks või 
teha uusi algatusi, tehes seda vajaduse 
korral valdkondade kaupa.

Or. it

Muudatusettepanek 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(34) Kohustuslik päritolumärgistus on välja 
töötatud vertikaalsete lähenemisviiside 
alusel, näiteks mee16, puu- ja 
köögiviljade17, kala18, veiseliha ja 
veiselihatoodete19 ja oliiviõli20 kohta. Vaja 
on uurida võimalust laiendada 
päritolumärgistuse kohustust muudele 
toiduainetele. Seetõttu on asjakohane 
paluda komisjonil koostada aruanne, mis 
hõlmab järgmisi toiduaineid: muud liiki 
liha peale veise-, sea-, lamba-, kitse- ja 
kodulinnuliha; piim; piimatoodete 

(34) Kohustuslik päritolumärgistus on välja 
töötatud vertikaalsete lähenemisviiside 
alusel, näiteks mee16, puu- ja 
köögiviljade17, kala18, veiseliha ja 
veiselihatoodete19 ja oliiviõli20 kohta. Vaja 
on uurida võimalust laiendada 
päritolumärgistuse kohustust muudele 
toiduainetele. Seetõttu on asjakohane 
paluda komisjonil koostada aruanne, mis 
hõlmab järgmisi toiduaineid: muud liiki 
liha peale veise-, sea-, lamba-, kitse- ja 
kodulinnuliha; piim; piimatoodete 
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koostisosana kasutatav piim, koostisosana 
kasutatav liha; töötlemata toiduained ning 
koostisosad, mis moodustavad toidus 
rohkem kui 50 %. Kuna piim on üks 
nendest toodetest, mille päritolu näitamine 
pakub erilist huvi, tuleks komisjoni 
aruanne selle toote kohta teha võimalikult 
kiiresti kättesaadavaks. Kõnealustes 
aruannetes tehtud järelduste põhjal võib 
komisjon esitada ettepanekuid asjaomaste 
liidu sätete muutmiseks või teha uusi 
algatusi, tehes seda vajaduse korral 
valdkondade kaupa.

koostisosana kasutatav piim, koostisosana 
kasutatav liha ja töötlemata toiduained. 
Kuna piim on üks nendest toodetest, mille 
päritolu näitamine pakub erilist huvi, tuleks 
komisjoni aruanne selle toote kohta teha 
võimalikult kiiresti kättesaadavaks. 
Kõnealustes aruannetes tehtud järelduste 
põhjal võib komisjon esitada ettepanekuid 
asjaomaste liidu sätete muutmiseks või 
teha uusi algatusi, tehes seda vajaduse 
korral valdkondade kaupa.

Or. fr

Muudatusettepanek 128
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(34) Kohustuslik päritolumärgistus on välja 
töötatud vertikaalsete lähenemisviiside 
alusel, näiteks mee, puu- ja köögiviljade, 
kala, veiseliha ja veiselihatoodete ja 
oliiviõli kohta. Vaja on uurida võimalust 
laiendada päritolumärgistuse kohustust 
muudele toiduainetele. Seetõttu on 
asjakohane paluda komisjonil koostada 
aruanne, mis hõlmab järgmisi 
toiduaineid: muud liiki liha peale veise-, 
sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha; piim; 
piimatoodete koostisosana kasutatav piim; 
koostisosana kasutatav liha; töötlemata 
toiduained; ühest koostisosast koosnevad 
tooted; ning koostisosad, mis moodustavad 
toidus rohkem kui 50 %. Kuna piim on üks 
nendest toodetest, mille päritolu näitamine 
pakub erilist huvi, tuleks komisjoni 
aruanne selle toote kohta teha võimalikult 
kiiresti kättesaadavaks. Kõnealustes 
aruannetes tehtud järelduste põhjal võib 
komisjon esitada ettepanekuid asjaomaste 

(34) Kohustuslik päritolumärgistus on välja 
töötatud vertikaalsete lähenemisviiside 
alusel, näiteks mee, puu- ja köögiviljade, 
kala, veiseliha ja veiselihatoodete ja 
oliiviõli kohta. Vaja on uurida võimalust 
laiendada päritolumärgistuse kohustust 
muudele toiduainetele. Tarbijate kaitsmise 
eesmärgil peab päritolumärgistus olema 
kohustuslik järgmiste toiduainete puhul:  
muud liiki liha peale veise-, sea-, lamba-, 
kitse- ja kodulinnuliha; piim; piimatoodete 
koostisosana kasutatav piim; koostisosana 
kasutatav liha; töötlemata toiduained; ühest 
koostisosast koosnevad tooted; ning 
koostisosad, mis moodustavad toidus 
rohkem kui 50 %. Kuna piim on üks 
nendest toodetest, mille päritolu näitamine 
pakub erilist huvi, tuleks komisjoni 
aruanne selle toote kohta teha võimalikult 
kiiresti kättesaadavaks. Kõnealustes 
aruannetes tehtud järelduste põhjal võib 
komisjon esitada ettepanekuid asjaomaste 
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liidu sätete muutmiseks või teha uusi 
algatusi, tehes seda vajaduse korral 
valdkondade kaupa.

liidu sätete muutmiseks või teha uusi 
algatusi, tehes seda vajaduse korral 
valdkondade kaupa.

Or. it

Muudatusettepanek 129
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(35) Liidu mittesooduspäritolu eeskirjad 
on sätestatud nõukogu 12. oktoobri 1992. 
aasta määruses (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik)1 ning selle rakendussätted 
komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses 
(EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse 
rakendussätted nõukogu määrusele 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik)2. Toidu 
päritoluriigi määratlemine tugineb 
kõnealustele eeskirjadele, mis on 
toidukäitlejatele ja haldusasutustele hästi 
teada ning see peaks nende eeskirjade 
rakendamist lihtsustama.

välja jäetud

__________________
1 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.
2. EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

Or. it

Muudatusettepanek 130
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(42) Esitatav toitumisalane teave peaks 
olema lihtne ja kergesti arusaadav, et see 
oleks keskmisele tarbijale meelepärane, 
täidaks oma kasutuselevõtu eesmärki ja 
arvestaks olemasolevate toitumisalaste 
teadmiste taset. Toitumisalane teave, mis 
on osaliselt pakendi esiküljel ja osaliselt 
pakendi tagaküljel, võib tarbijaid 
eksitada. Seepärast peaks toitumisalane 
teave olema märgistusel samas 
vaateväljas. Lisaks võib teavet 
vabatahtlikult osaliselt korrata, näiteks
pakendi esiküljel. Kui korratava teabe 
valik jäetakse vabaks, võib see tarbijaid 
eksitada. Seetõttu tuleb selgitada, millist 
teavet võib korrata, et tarbijad toitu ostes 
peamist toitumisalast teavet hõlpsasti 
näeksid.

(42) Esitatav toitumisalane teave peaks 
olema lihtne ja kergesti arusaadav, et see 
oleks keskmisele tarbijale meelepärane, 
täidaks oma kasutuselevõtu eesmärki ja 
arvestaks olemasolevate toitumisalaste 
teadmiste taset. Uuringute andmetel 
soovivad tarbijad teavet nelja peamise 
toitaine (rasvad, küllastunud rasvhapped, 
suhkur ja sool) ja energiasisalduse kohta 
märgistuse kõige nähtavamal osal või 
„pakendi esiküljel”, kuna nad on 
arvamusel, et see teave on ostmise suhtes 
otsuse tegemisel kasulik. Sellepärast 
peaks see piiratud hulk toitumisalast
teavet olema kohustuslik pakendi esiküljel 
ning sellele tuleks lisada täielikum 
kohustuslik toitumisalane teave pakendi 
tagaküljel.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(42) Esitatav toitumisalane teave peaks 
olema lihtne ja kergesti arusaadav, et see 
oleks keskmisele tarbijale meelepärane, 
täidaks oma kasutuselevõtu eesmärki ja 
arvestaks olemasolevate toitumisalaste 
teadmiste taset. Toitumisalane teave, mis 
on osaliselt pakendi esiküljel ja osaliselt
pakendi tagaküljel, võib tarbijaid eksitada.
Seepärast peaks toitumisalane teave 
olema märgistusel samas vaateväljas. 
Lisaks võib teavet vabatahtlikult osaliselt 
korrata, näiteks pakendi esiküljel. Kui 
korratava teabe valik jäetakse vabaks, 
võib see tarbijaid eksitada. Seetõttu tuleb 

(42) Esitatav toitumisalane teave peaks 
olema lihtne ja kergesti arusaadav, et see 
oleks keskmisele tarbijale meelepärane, 
täidaks oma kasutuselevõtu eesmärki ja 
arvestaks olemasolevate toitumisalaste 
teadmiste taset. Toitumisalase teabe kõige 
olulisemad elemendid tuleks esitada 
pakendi esiküljel ning kogu toitumisalane 
teave pakendi tagaküljel. Sellega 
tagatakse, et tarbijad toitu ostes peamist 
toitumisalast teavet hõlpsasti näeksid.
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selgitada, millist teavet võib korrata, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast 
teavet hõlpsasti näeksid.

Or. en

Selgitus

Selleks et tarbijatel oleks lihtne sarnaseid tooteid võrrelda ning teha teadlik otsus 
tervislikuma valikuvõimaluse kohta, peab kõige olulisem teave olema märgitud selgelt toote 
esiküljel.

Muudatusettepanek 132
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(43) Et julgustada toidukäitlejaid esitama 
vabatahtlikult toitumisalast teavet selliste 
toitude puhul nagu alkohoolsed joogid ja
pakendamata toit, mille puhul võib 
toitumisalase teabe esitamise nõudest 
vabastada, tuleks ette näha võimalus 
esitada ainult piiratud hulk toitumisalast 
teavet. Siiski on asjakohane sätestada 
selgesõnaliselt, millist teavet võib 
vabatahtlikult esitada, et vältida tarbijate 
eksitamist toidukäitleja vaba valiku tõttu.

(43) Et julgustada toidukäitlejaid esitama 
vabatahtlikult toitumisalast teavet selliste 
toitude puhul nagu pakendamata toit, mille 
puhul võib toitumisalase teabe esitamise 
nõudest vabastada, tuleks ette näha 
võimalus esitada ainult piiratud hulk 
toitumisalast teavet. Siiski on asjakohane 
sätestada selgesõnaliselt, millist teavet võib 
vabatahtlikult esitada, et vältida tarbijate 
eksitamist toidukäitleja vaba valiku tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(44) Viimasel ajal on mõned liikmesriigid 
ja toiduainesektori ettevõtjad hakanud 
toitumisalast teavet väljendama muul viisil 
kui 100 g / 100 ml / portsjoni kohta või 

(44) Viimasel ajal on mõned liikmesriigid 
ja toiduainesektori ettevõtjad hakanud 
toitumisalast teavet väljendama muul viisil 
kui 100 g / 100 ml / portsjoni kohta või 
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esitama seda graafiliste kujundite või 
sümbolite kaudu. Sellised täiendavad 
väljendamis- ja esitusviisid võivad aidata 
tarbijatel toitumisalast teavet paremini 
mõista. Siiski ei ole üle terve liidu 
piisavalt tõendeid selle kohta, kuidas 
keskmine tarbija teabe alternatiivsetest 
väljendamis- ja esitusviisidest aru saab ja 
neid kasutab. Seetõttu on asjakohane 
lubada töötada välja erinevaid 
väljendamis- ja esitusviise käesolevas 
määruses kehtestatud kriteeriumide alusel 
ning kutsuda komisjoni üles koostama 
aruanne, mis käsitleb nende väljendamis-
ja esitusviiside kasutamist, mõju 
siseturule ning edasise ühtlustamise 
soovitatavust.

esitama seda graafiliste kujundite või 
sümbolite kaudu. Sellised täiendavad 
väljendamis- ja esitusviisid võivad aidata 
tarbijatel toitumisalast teavet paremini 
mõista. Olemasolevad andmed on 
näidanud, et lihtsustatud 
märgistussüsteem, kus kasutatakse mitut 
tunnusvärvi toitumisalase teabe 
kergemaks ja kiiremaks mõistmiseks, on 
tarbijate jaoks parim ja eelistatud valik.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 33 lõiget 3 käsitleva muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 134
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(50) Käesoleva määrusega konkreetselt 
ühtlustatavates küsimustes ei tohiks 
liikmesriikidel olla võimalust võtta vastu 
siseriiklikke sätteid, kui liidu õigusaktidega 
ei ole seda lubatud. Käesolev määrus ei 
peaks takistama liikmesriikidel selle 
määrusega konkreetselt ühtlustamata 
küsimusi käsitlevate siseriiklike sätete 
vastuvõtmist.

(50) Käesoleva määrusega konkreetselt 
ühtlustatavates küsimustes ei tohiks 
liikmesriikidel olla võimalust võtta vastu 
siseriiklikke sätteid, kui liidu õigusaktidega 
ei ole seda lubatud. Käesolev määrus ei 
peaks takistama liikmesriikidel selle 
määrusega konkreetselt ühtlustamata 
küsimusi käsitlevate siseriiklike sätete 
vastuvõtmist, kui liikmesriigid 
põhjendavad, miks kõnealuseid nõudeid 
on vaja kehtestada, ja kavandavad 
meetmeid, mida nad võtavad nõuete 
kohaldamise tagamiseks kaubandust 
kõige vähem piiraval viisil.
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Or. el

Muudatusettepanek 135
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(58) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis muuhulgas käsitlevad 
teatavate kohustuslike andmete 
kättesaadavust muul viisil kui pakendil või 
märgistusel esitatuna, toitude loetelu, mille 
puhul ei ole nõutav koostisosade 
märkimine, allergiat või talumatust 
põhjustavate ainete või toodete loetelu 
uuesti läbivaatamist või nende toitainete 
loetelu, mille sisalduse märkimine on 
vabatahtlik. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil.

(58) Komisjonile tuleks anda õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis muuhulgas käsitlevad 
teatavate kohustuslike andmete 
kättesaadavust muul viisil kui pakendil või 
märgistusel esitatuna, toitude loetelu, mille 
puhul ei ole nõutav koostisosade 
märkimine, allergiat või talumatust 
põhjustavate ainete või toodete loetelu 
uuesti läbivaatamist või nende toitainete 
loetelu, mille sisalduse märkimine on 
vabatahtlik. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide koostamisel ja 
ettevalmistamisel tagama vajalike 
dokumentide üheaegse, õigeaegse ja 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(59) Selleks et tagada ühtsed tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, peaks 
komisjonil olema volitused võtta vastu 

(59) Selleks et tagada ühtsed tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused, mis 
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rakenduseeskirjad, mis muu hulgas 
käsitlevad ühe või mitme andmeühiku 
puhul väljendamisviisi piktogrammide või 
sümbolite abil sõnade või numbrite asemel, 
kontrasti trükiteksti ja tausta vahel, 
minimaalse säilimisaja kuupäeva 
märkimise viisi, päritoluriigi või lähtekoha 
märkimise viisi liha puhul, toitumisalases 
teabes deklareeritud väärtuste tähtsust või 
toitumisalase teabe väljendamist portsjoni 
või tarbimisühiku kohta. Vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile
291 sätestatakse seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt eelnevalt määruse 
abil eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 
käsitlevad liikmesriikide läbi viidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Kõnealuse uue määruse 
vastuvõtmiseni kohaldatakse nõukogu 
28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ 
(millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise 
menetlused)26, välja arvatud kontrolliga 
regulatiivmenetlus, mis ei ole kohaldatav,

muu hulgas käsitlevad ühe või mitme 
andmeühiku puhul väljendamisviisi 
piktogrammide või sümbolite abil sõnade 
või numbrite asemel, kontrasti trükiteksti ja 
tausta vahel, minimaalse säilimisaja 
kuupäeva märkimise viisi, päritoluriigi või 
lähtekoha märkimise viisi liha puhul, 
toitumisalases teabes deklareeritud 
väärtuste tähtsust või toitumisalase teabe 
väljendamist portsjoni või tarbimisühiku 
kohta. Neid volitusi tuleks teostada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste1 teostamise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toidukäitlejatele toiduahela kõigis 
etappides, mille puhul nende tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
tarbijatele. Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes,
sealhulgas toitlustusettevõtete poolt 
tarnitava toidu ja toitlustusettevõtetele 
tarnimiseks ette nähtud toidu suhtes.

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mis on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
lõpptarbijatele. Seda kohaldatakse 
igasuguse lõpptarbijatele tarnimiseks ette 
nähtud pakendatud toidu suhtes ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toidu suhtes.
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Ilma et see piiraks artikli 42 kohaldamist, 
ei kohaldata käesoleva määruse sätteid 
müügikohas otse lõpptarbijale pakitavate 
ja üleantavate, kohe tarbimiseks mõeldud 
toitude suhtes.
Käesolevat määrust kohaldatakse 
transpordiettevõtete pakutavate 
toitlustusteenuste suhtes üksnes juhul, kui 
neid teenuseid pakutakse liidu 
territooriumil asuva kahe punkti vahelisel 
marsruudil.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Renate Sommer

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(e a) „käsitööna valmistatud toit”– kõik 
töödeldud toiduained, mille tootmine 
põhineb traditsioonilistel meetoditel ning 
hõlmab vähemalt ühte tootmisetappi, kus 
toitu valmistatakse käsitsi või kasutades 
käsi-tööriistu ja nendega seotud 
ainulaadseid tehnikaid.  Et toit kuuluks 
selle määratluse alla, peaks vähemalt 50% 
selle tootmises osalenud töötajat omama 
nõuetekohast kvalifikatsiooni, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aastal 
direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 139
Oreste Rossi

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus
Vt parlamendi esimese lugemise seisukohas esitatud muudatusettepanekut 50.

Muudatusettepanek 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

See säte takistab müümast tooteid nii, nagu pärineksid nad riigist, kus toimus nende viimane 
oluline töötlemine, mis on majanduslikult põhjendatud (näiteks kaste lisamine tootele).

Muudatusettepanek 141
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(k) „vaateväli” – pakendi kõik sellised 
pinnad, mis on loetavad ühest 
vaatepunktist ning mis võimaldavad kiire 
ja lihtsa juurdepääsu märgistusel olevale 
teabele, nii et tarbija saab lugeda seda 
teavet, ilma et pakendit oleks vaja üht- ja 
teistpidi pöörata;

(k) „vaateväli” – pakendi kõik sellised 
pinnad, mis on loetavad ühest 
vaatepunktist;

Or. es

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, mille EP esitas esimesel lugemisel (52). Sõnastus on 
piisavalt selge ka ilma teise lauseosata. 

Muudatusettepanek 142
Oreste Rossi

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(o) „põhiline koostisosa” – toidu 
koostisosa/koostisosad, mis moodustab 
rohkem kui 50 % sellest toidust või mida 
tarbijad tavaliselt seostavad selle toidu 
nimetusega ja mille puhul on enamasti 
nõutav koguse märkimine;

välja jäetud

Or. it

Selgitus
Vt parlamendi esimese lugemise seisukohas esitatud muudatusettepanekuid 56, 57 ja 58.

Muudatusettepanek 143
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(o) „põhiline koostisosa” – toidu 
koostisosa/koostisosad, mis moodustab 
rohkem kui 50 % sellest toidust või mida 
tarbijad tavaliselt seostavad selle toidu 
nimetusega ja mille puhul on enamasti 
nõutav koguse märkimine;

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Põhiliste, oluliste ja toidule omaste koostisosade määratlused ei ole mitte ainult üleliigsed ja 
segadusttekitavad, vaid neil on õigusaktide lihtsustamise eesmärgile vastupidine mõju.  
Parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 144
Andres Perello Rodriguez

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(o) „põhiline koostisosa” – toidu 
koostisosa/koostisosad, mis moodustab 
rohkem kui 50 % sellest toidust või mida 
tarbijad tavaliselt seostavad selle toidu 
nimetusega ja mille puhul on enamasti 
nõutav koguse märkimine;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Põhilise koostisosa määratlust ei ole vaja siia lisada. Pooldame lihtsustamist ning oleme 
seega vastu uute terminite ja mõistete loomisele, millel ei ole tarbijatele mingit ilmset kasu.

Muudatusettepanek 145
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt q a (uus) 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(q a) (uus) „toidu imitatsioon” – toit, mis 
jätab mulje mõnest teisest toidust, milles 
tavaliselt kasutatav koostisaine on 
täielikult või osaliselt segatud või 
asendatud mõne teise koostisainega;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.

Muudatusettepanek 146
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui kasutusele võetakse uued märgistusnõuded, kehtestatakse siseturu sujuva toimimise 
soodustamiseks ning võimalikult väikese hulga pakendijäätmete tekitamiseks tavaliselt 
üleminekuperiood. Selles jõuti kokkuleppele parlamendi esimesel lugemisel.
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Muudatusettepanek 147
Theodoros Skylakakis

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(ii) säilimisaeg, säilitamine ja ohutu 
kasutamine;

(ii) säilimisaeg, säilitamine, vajaduse
korral säilitamistingimused pärast toote 
avamist, ja ohutu kasutamine;

Or.el

Muudatusettepanek 148
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Otsuse tegemisel kohustusliku toidualase 
teabe vajalikkuse kohta ning selleks, et 
võimaldada tarbijatel teha teadlikke 
tarbimisotsuseid, võetakse arvesse 
enamuse tarbijate hulgas levinud vajadust 
teatava teabe järele, mida tarbijad 
väärtuslikuks peavad, või peetakse silmas 
üldtunnustatud kasu tarbijatele.

2. Otsuse tegemisel kohustusliku toidualase 
teabe vajalikkuse kohta ning selleks, et 
võimaldada tarbijatel teha teadlikke 
tarbimisotsuseid, võetakse arvesse 
enamuse tarbijate hulgas levinud vajadust 
teatava teabe järele, mida tarbijad 
väärtuslikuks peavad, või peetakse silmas 
üldtunnustatud kasu tarbijatele. 
Hinnatakse ka lisateabe andmisega 
seotud marginaalset kulu.

Or.el

Muudatusettepanek 149
Kartika Tamara Liotard

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b a) jättes tarbijale nimetuse või pakendil 
avaldatud piltkujutistega mulje teatava 
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kindla toote või koostisaine olemasolu 
kohta, kuigi tegelikult on tegemist selle 
toiduaine imitatsiooni või asendusainega, 
mida on kasutatud tootes tavaliselt 
kasutatava koostisaine asemel. Sellistel 
juhtudel peab toote pakendi nähtavale 
kohale lisama märke „imitatsioon, mille 
tootmisel on (asendatud aine nimetus) 
asemel kasutatud (asendusaine nimetus)”.
Teatav toiduaine, mis on imitatsioon või 
sisaldab asendusainet, eraldatakse 
müügikohas võimaluse korral muust 
toidust;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.

Muudatusettepanek 150
Kartika Tamara Liotard

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b b) lihatoodete puhul ei tohi tekitada 
muljet, et tegemist on tervikliku 
lihatükiga, kui toode on kokku pandud 
mitmest lihatükist; sellistel juhtudel peab 
toote pakendile nähtavale kohale lisama 
märke „vormitud liha – koosneb 
lihatükkidest”;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.
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Muudatusettepanek 151
Kartika Tamara Liotard

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.

Muudatusettepanek 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b a) jättes tarbijale nimetuse või pakendil 
avaldatud piltkujutistega mulje teatava 
kindla toote või koostisaine olemasolu 
kohta, kuigi tegelikult on tegemist selle 
toiduaine imitatsiooni või asendusainega, 
mida on kasutatud tootes tavaliselt 
kasutatava koostisaine asemel. Sellistel 
juhtudel peab toote pakendile nähtavale 
kohale lisama märke „imitatsioon” või 
„(asendatud aine nimetus) asemel on 
kasutatud (asendusaine nimetus)”;

Or.en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht.
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Muudatusettepanek 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Or.en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 154
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(d) andes kirjelduses või piltkujutisega 
mõista teatava toidu või koostisosa 
olemasolust, ehkki tegelikkuses on 
tegemist toiduga, milles loomulikult 
sisalduv komponent või tavaliselt kasutatav 
koostisosa on asendatud sellest erineva 
komponendi või koostisosaga.

(d) andes nimetuse, välimuse, kirjelduse
või piltkujutisega mõista teatava toidu või 
koostisosa olemasolust, ehkki tegelikkuses 
on tegemist toiduga, milles loomulikult 
sisalduv komponent või tavaliselt kasutatav 
koostisosa on asendatud sellest erineva 
komponendi või koostisosaga;

Or.it

Muudatusettepanek 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud pakendamata toidu kohta antakse 
edasi toidukäitlejale, kes toidu vastu 
võtab, et vajaduse korral saaks
lõpptarbijale anda kohustuslikku toidualast 
teavet.

6. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta oleks kättesaadav ettevõtjale, 
kes käitleb toitu edasimüügiks või 
edasiseks töötlemiseks, selleks et 
nõudmise korral oleks ettevõtjal võimalik
lõpptarbijale anda kohustuslikku toidualast 
teavet.

Or.en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 88.

Muudatusettepanek 156
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Erandid mikroettevõtetele

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

Or.nl

Selgitus

Tuleks lubada erandeid mikroettevõtete jaoks, kus valmistatakse tooteid käsitsi. See oli ka 
Euroopa Parlamendi seisukoht esimesel lugemisel.
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Muudatusettepanek 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Or.en

Selgitus
Vt parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 95.

Muudatusettepanek 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(h) artikli 8 lõikes 1 osutatud toidukäitleja 
nimi või ärinimi ja aadress;

(h) liidus registrisse kantud tootja, 
pakendaja ning kolmandatest riikidest 
pärinevate toodete puhul müüja/importija 
või vajadusel toidukäitleja (kelle nime või 
ärinime all toitu turustatakse) nimi või 
ärinimi või kaubamärk ja aadress;

Or.en

Muudatusettepanek 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(i) päritoluriik või lähtekoht, kui see on 
artiklis 25 ette nähtud;

(i) päritoluriik või lähtekoht märgitakse 
järgmiste toodete puhul:
– liha;
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– linnuliha;
– piimatooted;
– värsked puu- ja köögiviljad;
– muude ühest koostisosast koosnevate 
toodete puhul; liha, linnuliha ja kala, 
mida on kasutatud koostisosana 
töödeldud toidus.
Liha ja linnuliha puhul võib esitada 
loomade päritoluriigiks või lähtekohaks 
ühe koha ainult juhul, kui loomad on 
sündinud, kasvanud ja tapetud ühes ja 
samas riigis või kohas. Muudel juhtudel 
esitatakse eraldi teave sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
Kui mingil põhjusel on päritoluriigi 
märkimine võimatu, võib selle asemel 
avaldada selgituse
– „määratlemata päritoluga”
Kõikide muude toitude puhul päritoluriik 
ja lähtekoht, kui nende märkimise 
puudumine võib tarbijat toidu tegeliku 
päritoluriigi või lähtekoha määramisel 
oluliselt eksitada, eriti kui toidule lisatud 
teave või märgistus tervikuna viitaks 
muidu sellele, et toit on pärit teisest riigist 
või kohast; sellistel juhtudel kohaldatakse 
artikli 35 lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
eeskirju kooskõlas artikli 35 lõike 5 
sätetega;

Or.en

Muudatusettepanek 160
Kartika Tamara Liotard

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(k) jookide puhul, mille etanoolisisaldus on 
üle 1,2 mahuprotsendi, tegelik 
etanoolisisaldus mahuprotsentides;

(k) jookide puhul, mille alkoholisisaldus on 
üle 1,2 mahuprotsendi, tegelik 
alkoholisisaldus mahuprotsentides, 
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energia- ja suhkrusisaldus;

Or.en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 312 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 161
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Et tagada tarbija teavitamine teatavate 
toiduliikide või -gruppide osas ning võtta 
arvesse tehnilist progressi, teaduse arengut, 
tarbijate tervise kaitset või toidu ohutut 
tarbimist, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 ning 
artiklites 50, 51 ja 52 sätestatud tingimustel 
III lisa muuta.

2. Et tagada tarbija teavitamine teatavate 
toiduliikide või -kategooriate osas ning 
võtta arvesse tehnilist progressi, teaduse 
arengut, tarbijate tervise kaitset või toidu 
ohutut tarbimist, võib komisjon kooskõlas 
artikliga 49 III lisa delegeeritud 
õigusaktidega muuta.

Tungiva kiireloomulisuse korral 
kohaldatakse käesoleva artikli alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusaktide 
suhtes artiklis 52 sätestatud menetlust.

Or.en

Muudatusettepanek 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
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loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1,2 mm või suurem. 
Kohustuslikud andmed esitatakse viisil, 
millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1 mm või suurem. Arvesse 
tuleks võtta ka muid kriteeriume kui 
tähemärgi suurus, näiteks tähemärgi 
tüüp, kontrast tähemärgi suuruse ja tausta 
vahel, tähemärkide ja reavahe.

Or.en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on teadupärast kompromiss Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
seisukohtade vahel. EP võttis esimesel lugemisel vastu muudatusettepaneku 334 (milles ei 
sätestatud kohustuslikku tähemärgi suurust, kuid milles tehti ettepanek kehtestada loetavuse 
kriteeriumeid käsitlevad suunised, nagu tähemärgi tüüp, kontrast tähemärgi suuruse ja tausta 
vahel, tähemärkide ja reavahe), kuid nõukogu tekstis tehti ettepanek määrata minimaalse 
kohustusliku tähemärgi suuruseks 1,2 mm. Loetavus sõltub mitmest tegurist, nagu teksti 
paigutus, värv ja kontrast, tähemärkide vahe, tähemärgi tüüp, mis tähendab seda, et see ei 
sõltu vaid tähemärgi suurusest. 

Muudatusettepanek 163
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1,2 mm või suurem.
Kohustuslikud andmed esitatakse viisil, 
millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel viisil, millega on 
tagatud nende selge loetavus.
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(Kui see muudatusettepanek võetakse 
vastu, tuleb artikli 13 lõige 3 ja IV lisa 
välja jätta.)

Or.it

Selgitus
Vt parlamendi esimese lugemise seisukohas esitatud muudatusettepanekut 334.

Muudatusettepanek 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1,2 mm või suurem. 
Kohustuslikud andmed esitatakse viisil, 
millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1 mm või suurem. Arvesse 
tuleks võtta ka muid kriteeriume kui 
tähemärgi suurus, näiteks tähemärgi 
tüüp, kontrast tähemärgi suuruse ja tausta 
vahel, tähemärkide ja reavahe.

Or.en

Muudatusettepanek 165
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
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artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1,2 mm või suurem. 
Kohustuslikud andmed esitatakse viisil, 
millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

artikli 9 lõike 1 punktides a–k loetletud 
nõuete osas, trükitakse artikli 9 lõikes 1 
loetletud kohustuslikud andmed, kui need 
on esitatud pakendil või sellele kinnitatud 
märgistusel, pakendile või märgistusele 
tähtedes, mille tähemärgisuuruse IIIa lisas 
määratletud x-kõrgus on 0,9 mm või 
rohkem. Kohustuslikud andmed esitatakse 
viisil, millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

Or.en

Muudatusettepanek 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1,2 mm või suurem. 
Kohustuslikud andmed esitatakse viisil, 
millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel viisil, millega on 
tagatud nende selge loetavus. Arvesse 
tuleks võtta ka muid kriteeriume kui 
tähemärgi suurus, näiteks tähemärgi 
tüüp, kontrast tähemärgi suuruse ja tausta 
vahel, tähemärkide ja reavahe.

Or.en

Selgitus

Taastatakse parlamendi esimese lugemise seisukoht.
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Muudatusettepanek 167
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1,2 mm või suurem. 
Kohustuslikud andmed esitatakse viisil, 
millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1 mm või suurem. Arvesse 
tuleks võtta ka muid kriteeriume kui 
tähemärgi suurus, näiteks tähemärgi 
tüüp, kontrast tähemärgi suuruse ja tausta 
vahel, tähemärkide ja reavahe.

Or.en

Selgitus

Loetavus sõltub mitmest tegurist, nagu teksti paigutus, värv ja kontrast, tähemärkide vahe, 
tähemärgi tüüp, mis tähendab seda, et see ei sõltu vaid tähemärgi suurusest.  Palume 
Euroopa Parlamenti seda nn terviklikku lähenemisviisi jätkuvalt toetada (vt lõige 2).

Muudatusettepanek 168
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
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tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1,2 mm või suurem. 
Kohustuslikud andmed esitatakse viisil, 
millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1 mm või suurem. Arvesse 
tuleks võtta ka muid kriteeriume kui 
tähemärgi suurus, näiteks tähemärgi 
tüüp, kontrast tähemärgi suuruse ja tausta 
vahel, tähemärkide ja reavahe.

Or.en

Muudatusettepanek 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1,2 mm või suurem.
Kohustuslikud andmed esitatakse viisil, 
millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

2. Ilma et see piiraks teatava toidu suhtes 
kohaldatavate liidu erisätete kohaldamist 
artikli 9 lõike 1 punktides a kuni k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
kinnitatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille 
tähemärgisuuruse IV lisas määratletud x-
kõrgus on 1 mm või suurem. 
Kohustuslikud andmed esitatakse viisil, 
millega on tagatud selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel.

Or.fr

Muudatusettepanek 170
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva artikli lõiget 2 ei 
kohaldada toidulisandite suhtes, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiivis 
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2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta.

Or.en

Muudatusettepanek 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Or.fr

Selgitus

Tegu on varasema muudatusettepanekuga 111. Kohustuslikku minimaalset tähemärgisuurust 
ei saa nõuda kõnealuste eritoodete puhul (nt imikute purgitoidud) ilma, et suurendataks 
väikeseid valmistoidu pakendeid. Pakutud portsjoni mahu või koguse suurendamisega 
kaasneks aga oht, et järele jäänud toodet säilitatakse ebakohastes hügieenitingimustes või 
liiga pika ajavahemiku jooksul, mis võib kujutada ohtu haavatavatele elanikerühmadele.

Muudatusettepanek 172
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Pakendite või mahutite puhul, mille 
suurima külje pindala on väiksem kui 60 
cm2, on lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgus 0,9 mm või 
suurem.

välja jäetud

Or.it

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 13 lõike 2 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Pakendite või mahutite puhul, mille
suurima külje pindala on väiksem kui 60
cm2, on lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgus 0,9 mm või 
suurem.

3. Pakendite või mahutite suhtes, mille
suurim trükkimiseks sobiv pindala on 
väiksem kui 80 cm2, ei kohaldata lõikes 2 
osutatud tähemärgisuuruse minimaalset x-
kõrgust.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on mõistlik kompromiss Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
seisukohtade vahel. Euroopa Parlament võttis esimesel lugemisel vastu muudatusettepaneku 
334 (milles ei nähtud ette kohustuslikku tähemärgisuurust), samas kui nõukogu tekstis on 
vähim kohustuslik tähemärgisuurus 1,2 mm ja kuni 60 cm2 suuruste väikeste pakendite puhul 
0,9 mm. Erandi tegemine väikestele pakenditele, mille suurim trükkimiseks sobiv pindala on 
väiksem kui 80 cm2, on kooskõlas Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohaga seoses 
muudatusettepanekuga 125, milles nähti ette erand mõnede kohustuslike andmete esitamisest 
pakendite puhul, mille suurim trükkimiseks sobiv pindala on väiksem kui 80 cm2. 

Muudatusettepanek 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
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Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Pakendite või mahutite puhul, mille
suurima külje pindala on väiksem kui 60
cm2, on lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgus 0,9 mm või 
suurem.

3. Pakendite või mahutite suhtes, mille
suurim trükkimiseks sobiv pindala on 
väiksem kui 80 cm2, ei kohaldata lõikes 2 
osutatud tähemärgisuuruse minimaalset x-
kõrgust.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Pakendite või mahutite puhul, mille
suurima külje pindala on väiksem kui 60
cm2, on lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgus 0,9 mm või 
suurem.

3. Pakendite või mahutite suhtes, mille
suurim trükkimiseks sobiv pindala on 
väiksem kui 80 cm2, ei kohaldata lõikes 2 
osutatud tähemärgisuuruse minimaalset x-
kõrgust.

Or. en

Selgitus

Lõiget 3 on muudetud, et lihtsustada erandi tegemist väikestele pakenditele, mille suurim 
trükkimiseks sobiv pindala on väiksem kui 80 cm2 (arv on kooskõlas Euroopa Parlamendi 
esimese lugemise seisukohaga).

Muudatusettepanek 176
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Pakendite või mahutite puhul, mille
suurima külje pindala on väiksem kui 60
cm2, on lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgus 0,9 mm või 
suurem.

3. Pakendite või mahutite suhtes, mille
suurim trükkimiseks sobiv pindala on 
väiksem kui 80 cm2, ei kohaldata lõikes 2 
osutatud tähemärgisuuruse x-kõrgust.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Pakendite või mahutite puhul, mille 
suurima külje pindala on väiksem kui 60 
cm2, on lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgus 0,9 mm või 
suurem.

3. Pakendite või mahutite suhtes, mille 
suurima külje pindala on väiksem kui 60 
cm2, ei kohaldata lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgust.

Or. en

Selgitus

Tähemärgisuurust käsitlevad sätted peavad olema praktikas rakendatavad ja need tohi viia 
suuremate pakendite kasutamiseni, sest see oleks vastuolus keskkonnaalaste eesmärkidega. 
Pakendi suurusele vastav järkjärguline minimaalne tähemärgisuurus tagab selle, et teave on 
loetav ja et seda on võimalik esitada väikestel pakenditel. 

Muudatusettepanek 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Pakendite või mahutite puhul, mille 
suurima külje pindala on väiksem kui 60 
cm2, on lõikes 2 osutatud 

3. Pakendite või mahutite puhul, mille 
suurima külje pindala on väiksem kui 60 
cm2, on lõikes 2 osutatud tähemärgisuuruse 
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tähemärgisuuruse x-kõrgus 0,9 mm või 
suurem.

x-kõrgus 0,9 mm või suurem.

Pakendite või mahutite suhtes, mille 
suurima külje pindala on väiksem kui 25 
cm2, ei peaks kohaldama lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgust.

Or. en

Selgitus

Tähemärgisuurust käsitlevad sätted peavad olema praktikas rakendatavad ja need tohi viia 
suuremate pakendite kasutamiseni, sest see oleks vastuolus keskkonnaalaste eesmärkidega. 
Pakendi suurusele vastav järkjärguline minimaalne tähemärgisuurus tagab selle, et teave on 
loetav ja et seda on võimalik esitada väikestel pakenditel. 

Muudatusettepanek 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Pakendite või mahutite puhul, mille
suurima külje pindala on väiksem kui 60
cm2, on lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgus 0,9 mm või 
suurem.

3. Pakendite või mahutite suhtes, mille
suurim trükkimiseks sobiv pindala on 
väiksem kui 80 cm2, ei kohaldata lõikes 2 
osutatud tähemärgisuuruse x-kõrgust.

Or. fr

Selgitus

Minimaalse tähemärgisuuruse kehtestamisel tuleb säilitada 1 mm nõue, et mitte nõuda 
märgistusel liiga suure kirja kasutamist, mis koormaks ettevõtjaid, ilma et tarbijad sellest 
mingit kasu saaksid. 1 mm tähemärgisuurus on piisavalt hästi loetav ning väiksemaid 
pakendeid ei tohi mingil juhul ebasoodsamasse olukorda asetada.

Muudatusettepanek 180
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Pakendite või mahutite puhul, mille 
suurima külje pindala on väiksem kui 60
cm2, on lõikes 2 osutatud 
tähemärgisuuruse x-kõrgus 0,9 mm või 
suurem.

3. Pakendite või mahutite puhul, mille 
suurima külje pindala on väiksem kui 80
cm2, on lõikes 2 osutatud tähemärgisuuruse 
x-kõrgus 0,9 mm või suurem.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva artikli lõiget 2 ei 
kohaldada toidulisandite suhtes, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiivis 
2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta, juhul kui pakendil esitatud teave 
on selgesti loetav.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõike 2 ühetaolise 
rakendamise tagamiseks võib komisjon 
artikli 46 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt 
võtta vastu üksikasjalikud eeskirjad 
trükiteksti ja tausta vahelise kontrasti 

välja jäetud
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kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõike 2 ühetaolise 
rakendamise tagamiseks võib komisjon 
artikli 46 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt 
võtta vastu üksikasjalikud eeskirjad 
trükiteksti ja tausta vahelise kontrasti 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 184
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklile 49 ning artiklites 50 ja 51 
sätestatud tingimustel loetavuse 
kriteeriumid lisaks käesoleva artikli lõikes 
2 esitatud kriteeriumidele.

Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks kehtestab komisjon koos 
kõikide sidusrühmadega delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 ning 
artiklites 50 ja 51 sätestatud tingimustel
juhised käesoleva artikli lõikes 2 esitatud
loetavuse kriteeriumide kohta.

Or. it



AM\861438ET.doc 49/158 PE460.950v01-00

ET

Muudatusettepanek 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklile 49 ning artiklites 50 ja 51 
sätestatud tingimustel loetavuse 
kriteeriumid lisaks käesoleva artikli lõikes 
2 esitatud kriteeriumidele.

Käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks kehtestab komisjon koos 
asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas 
tarbijaorganisatsioonidega, delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 ning 
artiklites 50 ja 51 sätestatud tingimustel 
loetavuse kriteeriumid lisaks käesoleva 
artikli lõikes 2 esitatud kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Samal eesmärgil kui esimeses lõigus 
osutatud võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 ning 
artiklites 50 ja 51 sätestatud tingimustel 
laiendada käesoleva artikli lõike 6 
kohaseid nõudeid täiendavate 
kohustuslike andmete suhtes teatavate 
toidugruppide- või liikide puhul.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 187
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Artikli 9 lõike 1 punktides a, e, f ja k 
loetletud andmed esitatakse märgistusel 
samas vaateväljas.

6. Artikli 9 lõike 1 punktides a, e, f ja k
ning artikli 29 lõikes 3 loetletud andmed 
esitatakse märgistusel samas vaateväljas.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kus toitu turustatakse, võib 
oma territooriumil ette näha andmete 
esitamise ühes või mitmes liidu ametlikus 
keeles.

2. Liikmesriik, kus toitu turustatakse, võib 
oma territooriumil ette näha andmete 
esitamise ühes või mitmes oma riigi
ametlikus keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus
Võrdle Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta seoses muudatusettepanekuga 124. 
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Muudatusettepanek 190
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 191
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

2. Pakenditele või mahutitele suurima
trükkimiseks sobiva pindalaga alla 80 cm²
on pakendil või märgistusel kohustuslik 
esitada ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed. Muude andmete 
esitamine pakendil on võimalik 
vabatahtlikkuse alusel. Artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite abil või tehakse kättesaadavaks 
tarbija nõudmise korral.

Or. en

Selgitus

Suurim trükkimiseks sobiv pindala on pakendi ainuke suurim ala, millele saab tehniliselt 
midagi trükkida. Märgistuse puhul on suurim trükkimiseks sobiv pindala üksikpakendi suurim 
võimalik märgistus. Juhul kui suurim trükkimiseks sobiv pindala on alla 80 cm2 ja ei ole 
piisavalt ruumi soovitatud tähemärgisuuruse (x-kõrgus) kasutamiseks, pannakse rohkem 
rõhku teksti värvile ja kontrastile, fondivalikule, nt kergesti loetavatele fontidele (sans serif), 
vajadusel rasvase ja kaldkirjas teksti kasutamisele, teksti paigutusele ning teabe lühidusele ja 
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selgusele. 

Muudatusettepanek 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon koostab hiljemalt …36 aruande, 
milles käsitletakse artikli 18 ja artikli 29 
lõike 1 kohaldamist käesolevas lõikes 
osutatud toodete suhtes ning küsimust, kas
mõnda liiki jookide suhtes tuleks 
kohaldada erandit, eelkõige 
energiasisaldust käsitleva teabe esitamise 
nõudest, ning põhjendusi võimalike 
erandite kohaldamiseks, võttes arvesse 
vajadust tagada sidusus muude asjaomaste 
liidu poliitikameetmetega.

Komisjon koostab hiljemalt …36 aruande, 
milles käsitletakse artikli 18 ja artikli 29 
lõike 1 kohaldamist käesolevas lõikes 
osutatud toodete suhtes ning küsimust, kas
kõikide alkohoolsete jookide suhtes tuleks 
kohaldada erandit, eelkõige 
energiasisaldust käsitleva teabe esitamise 
nõudest, ning põhjendusi võimalike 
erandite kohaldamiseks, võttes arvesse 
vajadust tagada sidusus muude asjaomaste 
liidu poliitikameetmetega.

__________________ __________________
36 * Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: viis aastat pärast käesoleva
määruse jõustumist.

36 * Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kaks aastat alates käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon koostab hiljemalt …36 aruande, 
milles käsitletakse artikli 18 ja artikli 29 
lõike 1 kohaldamist käesolevas lõikes 
osutatud toodete suhtes ning küsimust, kas
mõnda liiki jookide suhtes tuleks 
kohaldada erandit, eelkõige 
energiasisaldust käsitleva teabe esitamise 
nõudest, ning põhjendusi võimalike 
erandite kohaldamiseks, võttes arvesse 

Komisjon koostab hiljemalt …36 aruande, 
milles käsitletakse artikli 18 ja artikli 29 
lõike 1 kohaldamist käesolevas lõikes 
osutatud toodete suhtes ning küsimust, kas
alkohoolsete jookide suhtes tuleks 
kohaldada erandit, eelkõige 
energiasisaldust käsitleva teabe esitamise 
nõudest, ning põhjendusi võimalike 
erandite kohaldamiseks, võttes arvesse 



AM\861438ET.doc 53/158 PE460.950v01-00

ET

vajadust tagada sidusus muude asjaomaste 
liidu poliitikameetmetega.

vajadust tagada sidusus muude asjaomaste 
liidu poliitikameetmetega.

Or. en

Selgitus

Alkohoolsete jookide teistsuguseks kohtlemiseks, nii koostisosade ja toitumisalase teabe 
esitamise kui ka energiasisalduse märkimise osas, ei ole mingit alust. Komisjoni aruandes, 
mis koostatakse viis aastat pärast uue määruse jõustumist, tuleb arvesse võtta kõiki aspekte. 
Kuigi nõukogu pakutud erineva kohtlemise võimalus on uus, jõuti parlamendis esimesel 
lugemisel kokkuleppele, et alkohoolsete jookide liikide vahel ei tohiks vahet teha. 

Muudatusettepanek 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon koostab hiljemalt …36 aruande, 
milles käsitletakse artikli 18 ja artikli 29 
lõike 1 kohaldamist käesolevas lõikes 
osutatud toodete suhtes ning küsimust, kas
mõnda liiki jookide suhtes tuleks 
kohaldada erandit, eelkõige 
energiasisaldust käsitleva teabe esitamise 
nõudest, ning põhjendusi võimalike 
erandite kohaldamiseks, võttes arvesse 
vajadust tagada sidusus muude asjaomaste 
liidu poliitikameetmetega.

Komisjon koostab hiljemalt …36 aruande, 
milles käsitletakse küsimust, kas kõikide 
alkohoolsete jookide suhtes tuleks 
kohaldada erandit, eelkõige 
energiasisaldust käsitleva teabe esitamise 
nõudest, ning põhjendusi võimalike 
erandite kohaldamiseks, võttes arvesse 
vajadust tagada sidusus muude asjaomaste 
liidu poliitikameetmetega.

__________________ __________________
36 *Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

36 *Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada kompromiss nõukogu ja parlamendi vahel. 
Aruande selle kohta, et alkohoolsete jookide puhul hakatakse kohaldama märgistusnõudeid, 
saab koostada ilma, et peaks ootama erinõuete kohaldamist teiste toodete suhtes. 
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Muudatusettepanek 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon võib sellele aruandele lisada
seadusandliku ettepaneku, millega 
määratakse kindlaks eeskirjad kõnealuste 
toodete koostisosade loetelu või neid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta.

Komisjon lisab sellele aruandele vajaduse 
korral seadusandliku ettepaneku, millega 
määratakse kindlaks eeskirjad kõnealuste 
toodete koostisosade loetelu või neid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Kui toode sisaldab nanomaterjali, 
tuleb see koostisosade loetelus selgelt 
välja tuua täiendiga „nano”.

Or. en

Selgitus

Tegu on esimese lugemise muudatusettepanekuga 130.

Muudatusettepanek 197
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Selleks et võtta arvesse teatavate 
toiduliikide või -gruppide puhul 

2. Selleks et võtta arvesse teatavate 
toiduliikide või -gruppide puhul 
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koostisosade loetelu asjakohasust tarbija 
jaoks, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 ning 
artiklites 50 ja 51 sätestatud tingimustel
erandkorras täiendada käesoleva artikli 
lõiget 1, tingimusel et teabe esitamata 
jätmine ei vähenda lõpptarbija ja 
toitlustusettevõtete piisavat informeeritust.

koostisosade loetelu asjakohasust tarbija 
jaoks, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 
erandkorras täiendada käesoleva artikli 
lõiget 1, tingimusel et teabe esitamata 
jätmine ei vähenda lõpptarbija ja 
toitlustusettevõtete piisavat informeeritust.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui II lisas loetletud ühest ainest või 
tootest on saadud mitu koostisosa või 
abiainet, tuleb märgistusel seda iga 
asjaomase koostisosa või abiaine kohta 
selgelt märkida.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõukogu pakutud artikli 21 lõike 1 kolmanda lõigu sõnastus on probleemne, kuna selle 
tulemusena muutuksid koostisosade loetelud sõltuvalt toote liigist väga pikaks ja nendes 
esineks korduvalt allergeene, eelkõige selliste toodete puhul, mis sisaldavad sama allergeeni 
lisaaineid ja koostisosi.

Muudatusettepanek 199
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui II lisas loetletud ühest ainest või 
tootest on saadud mitu koostisosa või 
abiainet, tuleb märgistusel seda iga 

välja jäetud
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asjaomase koostisosa või abiaine kohta 
selgelt märkida.

Or. en

Selgitus

On hästi teada, et tarbijatel on kasulik omada täpset teavet toiduainetes sisalduvate 
allergeensete koostisosade kohta. Sellegipoolest on toote iga koostisosa puhul allergeense 
koostisosa märkimise nõue, kui on juba märgitud allergeeni esinemine, rangem kehtivatest 
nõuetest. Kõnealune meede koormab ELi ettevõtteid, pakkumata allergikutest tarbijatele 
täiendavat kaitset.

Muudatusettepanek 200
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui II lisas loetletud ühest ainest või 
tootest on saadud mitu koostisosa või 
abiainet, tuleb märgistusel seda iga 
asjaomase koostisosa või abiaine kohta 
selgelt märkida.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida pikki koostisosade loetelusid ja allergeenide 
korduvat märkimist, eelkõige juhul, kui toode sisaldab sama allergeeni lisaaineid ja 
koostisosi. Muudatusettepanekuga tagatakse, et allergeenide märgistamise sätted on 
kooskõlas allergeene käsitlevate kehtivate õigusaktidega.

Muudatusettepanek 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui II lisas loetletud ühest ainest või välja jäetud
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tootest on saadud mitu koostisosa või 
abiainet, tuleb märgistusel seda iga 
asjaomase koostisosa või abiaine kohta 
selgelt märkida.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmete märkimine ei ole nõutav juhul, kui
toidu nimetuses asjaomasele ainele või 
tootele selgesõnaliselt osutatakse.

Artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmete märkimine ei ole nõutav juhul, 
kui:

a) toidu nimetuses asjaomasele ainele või 
tootele selgesõnaliselt osutatakse;
b) II lisas loetletud koostisosad, millest 
aine pärineb, on juba koostisosade 
loetelusse kantud.

Or. en

Selgitus

Nõukogu pakutud artikli 21 lõike 1 kolmanda lõigu sõnastus on probleemne, kuna selle 
tulemusena muutuksid koostisosade loetelud sõltuvalt toote liigist väga pikaks ja nendes 
esineks korduvalt allergeene, eelkõige selliste toodete puhul, mis sisaldavad sama allergeeni 
lisaaineid ja koostisosi.

Muudatusettepanek 203
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmete märkimine ei ole nõutav juhul, kui

Artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmete märkimine ei ole nõutav juhul, 
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toidu nimetuses asjaomasele ainele või 
tootele selgesõnaliselt osutatakse.

kui:

a) toidu nimetuses asjaomasele ainele või 
tootele selgesõnaliselt osutatakse;

b) II lisas loetletud koostisosa, millest aine 
pärineb, on juba koostisosade loetelusse 
kantud.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmete märkimine ei ole nõutav juhul, kui
toidu nimetuses asjaomasele ainele või 
tootele selgesõnaliselt osutatakse.

Artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmete märkimine ei ole nõutav juhul, 
kui:

a) toidu nimetuses asjaomasele ainele või 
tootele selgesõnaliselt osutatakse;

b) II lisas loetletud koostisosad, millest 
aine pärineb, on juba koostisosade 
loetelusse kantud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida pikki koostisosade loetelusid ja allergeenide 
korduvat märkimist, eelkõige juhul, kui toode sisaldab sama allergeeni lisaaineid ja 
koostisosi. Muudatusettepanekuga tagatakse, et allergeenide märgistamise sätted on 
kooskõlas allergeene käsitlevate kehtivate õigusaktidega.

Muudatusettepanek 205
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Et tagada tarbija parem teavitamine ning 
võtta arvesse uusimaid teaduslikke 
arenguid ja tehnikaalaseid teadmisi, vaatab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 49 ning artiklites 50, 51 
ja 52 sätestatud tingimustel korrapäraselt 
läbi II lisas sisalduva loetelu ning vajaduse 
korral ajakohastab seda.

2. Et tagada tarbijate parem teavitamine 
ning võtta arvesse uusimaid teaduslikke 
arenguid ja tehnikaalaseid teadmisi, vaatab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 49 korrapäraselt läbi II 
lisas sisalduva loetelu ning vajaduse korral 
ajakohastab seda.

Tungiva kiireloomulisuse korral 
kohaldatakse käesoleva artikli alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusaktide 
suhtes artiklis 52 sätestatud menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b a) massi- ja/või mahuühikutes 
poolvedelate või viskoossete toodete 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b a) massi- ja/või mahuühikutes 
poolvedelate või viskoossete toodete 
puhul;
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Or. en

Selgitus

Kehtivate kaalu ja mõõtu käsitlevate õigusaktide alusel võivad liikmesriigid otsustada, kuidas 
tuleks märkida poolvedelate või viskoossete toodete netokogust, kas mahu ja/või kaalu alusel.  
Oluline on säilitada praegune paindlikkus poolvedelate või viskoossete toodete netokoguse 
märkimisel kas mahu ja/või kaalu alusel.

Muudatusettepanek 208
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b a) massi- ja/või mahuühikutes 
poolvedelate või viskoossete toodete 
puhul;

Or. en

Selgitus

Oluline on säilitada praegune paindlikkus, mis liikmesriikidel on poolvedelate või viskoossete 
toodete netokoguse märkimisel kas mahu ja/või kaalu alusel.

Muudatusettepanek 209
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada, et tarbija jaoks 
toidualase teabe märgistusest parem 
arusaamine, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 ning 
artiklites 50 ja 51 sätestatud tingimustel
kehtestada teatavate konkreetsete toitude 
puhul käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
viisist erineva netokoguse väljendamise 
viisi.

2. Selleks et tagada, et tarbija jaoks 
toidualase teabe märgistusest parem 
arusaamine, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 
kehtestada teatavate konkreetsete toitude 
puhul käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
viisist erineva netokoguse väljendamise 
viisi.
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Or. en

Muudatusettepanek 210
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada X lisa punkti 1 
alapunktis c osutatud minimaalse 
säilimisaja lõpptähtpäeva märkimise viisi 
ühtne kohaldamine, võib komisjon artikli 
46 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt võtta selle kohta vastu 
rakenduseeskirjad.

3. Selleks et tagada X lisa punkti 1 
alapunktis c osutatud minimaalse 
säilimisaja lõpptähtpäeva märkimise viisi 
ühtne kohaldamine, võib komisjon artikli 
46 lõikes 2 osutatud
läbivaatamismenetluse kohaselt
rakendusaktidega võtta selle kohta vastu 
rakenduseeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Päritoluriigi või lähtekoha märkimine on 
kohustuslik:

2. Päritoluriigi või lähtekoha märkimine on 
kohustuslik:

a) kui selle märkimata jätmine võib 
tarbijaid toidu tegeliku päritoluriigi või 
lähtekoha määramisel eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toidul on 
teine päritoluriik või lähtekoht;

a) kui selle märkimata jätmine võib 
tarbijaid toidu tegeliku päritoluriigi või 
lähtekoha määramisel eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toidul on 
teine päritoluriik või lähtekoht;

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN“) koodidega hõlmatud 
liha puhul. Käesolevat punkti kohaldatakse 
pärast lõikes 6 osutatud rakenduseeskirjade 
vastuvõtmist.

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN“) koodidega hõlmatud 
liha puhul. Käesolevat punkti kohaldatakse 
pärast lõikes 6 osutatud rakenduseeskirjade 
vastuvõtmist.

(b a) piimatoodete puhul;
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(b b) värske puu- ja juurvilja puhul;
(b c) muude ühest koostisosast koosnevate 
toodete puhul; ning
(b d) sellise liha, linnuliha ja kala puhul, 
mida on kasutatud koostisosana 
töödeldud toidus.
Kui mingil põhjusel on päritoluriigi 
märkimine võimatu, võib selle asemel 
avaldada selgituse „määratlemata 
päritoluga”.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Päritoluriigi või lähtekoha märkimine on 
kohustuslik:

2. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Päritoluriigi või lähtekoha märkimine 
on kohustuslik:

2. Lähteriigi või -koha märkimine on 
kohustuslik:

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas lähtekoha muudetud määratlusega, milles lepiti kokku Euroopa Parlamendi 



AM\861438ET.doc 63/158 PE460.950v01-00

ET

esimesel lugemisel ning mis takistab müümast tooteid nii, nagu pärineksid nad riigist, kus 
toimus nende viimane oluline töötlemine, mis on majanduslikult põhjendatud (näiteks kaste 
lisamine tootele).

Muudatusettepanek 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – taane 1 (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui mingil põhjusel on töödeldud toidus 
kasutatud liha, linnuliha ja kala 
päritoluriigi või lähtekoha märkimine 
võimatu, võib selle asemel avaldada 
selgituse „määratlemata päritoluga”.

Or. en

Selgitus

Juhul kui tootja otsustab kasutada mitme eri tarnija tooteid, ei pruugi olla võimalik märkida 
päritoluriiki või lähtekohta. 

Muudatusettepanek 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – esimene lõik (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Liha ja linnuliha puhul võib esitada 
loomade lähteriigiks või -kohaks ühe 
koha ainult juhul, kui loomad on 
sündinud, kasvanud ja tapetud ühes ja 
samas riigis või kohas. Muudel juhtudel 
esitatakse eraldi teave sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.

Or. en
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Selgitus

Tegu on Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohaga.

Muudatusettepanek 216
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Liha ja linnuliha puhul võib esitada 
loomade lähteriigiks või -kohaks ühe 
koha ainult juhul, kui loomad on 
sündinud, kasvanud ja tapetud ühes ja 
samas riigis või kohas. Muudel juhtudel 
esitatakse eraldi teave sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
Kui mingil põhjusel on päritoluriigi 
märkimine võimatu, võib selle asemel 
avaldada selgituse „määratlemata 
päritoluga”.

Or. en

Selgitus

Tegu on Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha taasesitamisega.

Muudatusettepanek 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – teine lõik (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui mingil põhjusel on lähteriigi või -
koha märkimine võimatu, võib selle 
asemel avaldada selgituse „määratlemata 
päritoluga”.

Or. en
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Selgitus

Tegu on Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohaga.

Muudatusettepanek 218
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) kui selle märkimata jätmine võib 
tarbijaid toidu tegeliku päritoluriigi või 
lähtekoha määramisel eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toidul on 
teine päritoluriik või lähtekoht;

a) – liha puhul;

– linnuliha puhul;
– piima ja piimatoodete puhul;
– muude ühest koostisosast koosnevate 
toodete puhul;
– sellise liha, linnuliha ja kala puhul, 
mida on kasutatud koostisosana 
töödeldud toidus.
Liha ja linnuliha puhul võib esitada 
loomade lähteriigiks või -kohaks ühe 
koha ainult juhul, kui loomad on 
sündinud, kasvanud ja tapetud ühes ja 
samas riigis või kohas. Muudel juhtudel 
esitatakse eraldi teave sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
Muu toidu puhul märgitakse lähteriik või 
-koht juhul, kui selle märkimata jätmine 
võib tarbijaid toidu tegeliku lähteriigi või -
koha määramisel eksitada, eriti kui toidule 
lisatud teave või märgistus tervikuna 
viitaks muidu sellele, et toidul on teine 
lähteriik või -koht; sellisel juhul on 
märgistus kooskõlas artikli 49 sätetega 
ning artiklites 50 ja 51 sätestatud 
tingimustega.

Or. it
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Selgitus
Võrdle muudatusettepanekut 101 ja 328 Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha 
kohta. 

Muudatusettepanek 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) kui selle märkimata jätmine võib
tarbijaid toidu tegeliku päritoluriigi või 
lähtekoha määramisel eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toidul on 
teine päritoluriik või lähtekoht;

a) kui selle märkimata jätmine võib
tarbijaid toidu tegeliku päritolu
määramisel eksitada, eriti kui toidule 
lisatud teave või märgistus tervikuna 
viitaks muidu sellele, et toidul on teine
lähteriik või -koht;

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas lähtekoha muudetud määratlusega, milles lepiti kokku Euroopa Parlamendi 
esimesel lugemisel ning mis takistab müümast tooteid nii, nagu pärineksid nad riigist, kus 
toimus nende viimane oluline töötlemine, mis on majanduslikult põhjendatud (näiteks kaste 
lisamine tootele).

Muudatusettepanek 220
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN“) koodidega 
hõlmatud liha puhul. Käesolevat punkti 
kohaldatakse pärast lõikes 6 osutatud 
rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 221
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN“) koodidega 
hõlmatud liha puhul. Käesolevat punkti 
kohaldatakse pärast lõikes 6 osutatud 
rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Sea-, lamba-, kitse- ja linnuliha lähtekoha või päritoluriigi kohustuslik märkimine tekitaks 
ettevõtjatele tarbetut halduskoormust. Tuleks säilitada praegused märgistamiseeskirjad, 
milles nähakse ette, et päritolu võib märkida vabatahtlikult, välja arvatud juhul, kui sellise 
teabe esitamata jätmine võiks tarbijaid toidu tegeliku päritolu suhtes sügavalt eksitada. 

Muudatusettepanek 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN“) koodidega 
hõlmatud liha puhul. Käesolevat punkti 
kohaldatakse pärast lõikes 6 osutatud 
rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

b) igasuguse liha ja linnuliha puhul.

Or. en

Selgitus

Tarbijad on loomade heaolu ja keskkonnamõjude pärast mures igasuguse liha, mitte ainult 
mõne lihaliigi puhul.
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Muudatusettepanek 223
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN“) koodidega 
hõlmatud liha puhul. Käesolevat punkti 
kohaldatakse pärast lõikes 6 osutatud 
rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

b) – liha puhul;

– linnuliha puhul;
– piimatoodete puhul;
– värske puu- ja juurvilja puhul;
– muude ühest koostisosast koosnevate 
toodete puhul; ning
– sellise liha, linnuliha ja kala puhul, 
mida on kasutatud koostisosana 
töödeldud toidus.
Liha ja linnuliha puhul võib esitada 
loomade lähteriigiks või -kohaks ühe 
koha ainult juhul, kui loomad on 
sündinud, kasvanud ja tapetud ühes ja 
samas riigis või kohas. Muudel juhtudel 
esitatakse eraldi teave sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
Kui mingil põhjusel on päritoluriigi 
märkimine võimatu, võib selle asemel 
avaldada selgituse „määratlemata 
päritoluga”.

Or. en

Selgitus

Tegu on esimese lugemise muudatusettepanekutega 101 ja 328.

Muudatusettepanek 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN“) koodidega hõlmatud 
liha puhul. Käesolevat punkti 
kohaldatakse pärast lõikes 6 osutatud 
rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN”) koodidega hõlmatud 
liha puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 225
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN“) koodidega 
hõlmatud liha puhul. Käesolevat punkti 
kohaldatakse pärast lõikes 6 osutatud 
rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

b) igasuguse liha ja linnuliha puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN“) koodidega hõlmatud 
liha puhul. Käesolevat punkti kohaldatakse 
pärast lõikes 6 osutatud rakenduseeskirjade 
vastuvõtmist.

b) XI lisas loetletud kombineeritud 
nomenklatuuri („CN”) koodidega hõlmatud 
liha puhul. Käesolevat punkti kohaldatakse 
pärast lõikes 5 osutatud rakenduseeskirjade 
vastuvõtmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – alapunkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b a) sellise liha, linnuliha ja kala puhul, 
mida on kasutatud koostisosana 
töödeldud toidus.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et tarbijad teaksid, kust liha pärineb, sealhulgas töödeldud toidus kasutatud liha.  
Muidu võib see tarbijaid eksitada, kuna nad võivad arvata, et kui töödeldud toit pärineb 
konkreetsest kohast, peab ka liha olema pärit samast kohast, ehkki see ei pruugi nii olla. 
Paljud tarbijad on väga teadlikud loomade heaolust ja liha pikamaa transpordiga kaasnevast 
keskkonnamõjust ning seetõttu peab selline teave olema kättesaadav.

Muudatusettepanek 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b a) koostisosade puhul, mis moodustavad 
toidus rohkem kui 50 %.
Punkte b ja c kohaldatakse pärast lõikes 6 
osutatud rakenduseeskirjade vastuvõtmist.

Or. fr

Selgitus

Tarbija paremaks teavitamiseks tuleb muuta kohustuslikuks sellise koostisosa päritolu 
märkimine, mis moodustab töödeldud toiduainetes 50 % või üle selle. Selline rõhuasetus 
hõlmaks suurt hulka tooteid, sealhulgas ühe koostisosaga toiduaineid. 
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Muudatusettepanek 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – alapunkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b a) piimatoodete puhul;

Or. en

Selgitus

Tegu on Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohaga.

Muudatusettepanek 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b b (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b b) värske puu- ja juurvilja puhul;

Or. en

Selgitus

Tegu on Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohaga.

Muudatusettepanek 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b c (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b c) muude ühest koostisosast koosnevate 
toodete puhul;

Or. en
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Selgitus

Tegu on Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohaga.

Muudatusettepanek 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b d (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b d) sellise liha, linnuliha ja kala puhul, 
mida on kasutatud koostisosana 
töödeldud toidus.

Or. en

Selgitus

Tegu on Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohaga.

Muudatusettepanek 233
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – alapunkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b a) piimatoodete puhul;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.
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Muudatusettepanek 234
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b b (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b b) värske puu- ja juurvilja puhul;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.

Muudatusettepanek 235
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b c (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b c) muude ühest koostisosast koosnevate 
toodete puhul; ning

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.

Muudatusettepanek 236
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b d (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b d) sellise liha, linnuliha ja kala puhul, 
mida on kasutatud koostisosana 
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töödeldud toidus.

Or. en

Muudatusettepanek 237
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – alapunkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(b a) kui see nõue ei sea tarbetult ohtu 
toidu tootmise, turustamise ja 
eksportimise kehtivaid tavasid, eelkõige 
liikmesriikide vahelise piiriülese 
kaubanduse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on 
märgitud ning see ei ole sama mis toidu 
põhilis(t)e koostisosa(de) oma:

välja jäetud

a) märgitakse ka kõnealuse koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht või
b) märgitakse, et põhilise koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht on toidul 
märgitust erinev.
Käesolevat lõiget kohaldatakse pärast 
lõikes 6 osutatud rakenduseeskirjade 
vastuvõtmist.

Or. it
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Muudatusettepanek 239
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on 
märgitud ning see ei ole sama mis toidu 
põhilis(t)e koostisosa(de) oma:

välja jäetud

a) märgitakse ka kõnealuse koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht või
b) märgitakse, et põhilise koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht on toidul 
märgitust erinev.
Käesolevat lõiget kohaldatakse pärast 
lõikes 6 osutatud rakenduseeskirjade 
vastuvõtmist.

Or. nl

Selgitus

Alati ei ole siiski võimalik märkida üht päritoluriiki, sest toote koostis võib pärineda eri 
riikidest ja olla erinevatel päevadel erinev. Kehtivates märgistamiseeskirjades nähakse ette, 
et päritolu võib märkida vabatahtlikult, välja arvatud juhul, kui sellise teabe väljajätmine 
võiks tarbijaid toidu tegeliku päritolu suhtes sügavalt eksitada. 

Muudatusettepanek 240
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on 
märgitud ning see ei ole sama mis toidu 
põhilis(t)e koostisosa(de) oma:

välja jäetud

(a) märgitakse ka kõnealuse koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht või
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(b) märgitakse, et põhilise koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht on toidul 
märgitust erinev.
Käesolevat lõiget kohaldatakse pärast 
lõikes 6 osutatud rakenduseeskirjade 
vastuvõtmist.

Or. es

Muudatusettepanek 241
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on 
märgitud ning see ei ole sama mis toidu 
põhilis(t)e koostisosa(de) oma:

välja jäetud

(a) märgitakse ka kõnealuse koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht või
(b) märgitakse, et põhilise koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht on toidul 
märgitust erinev.

Or. en

Selgitus

Tegu on Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekuga 
(muudatusettepanek 172). Ei ole otsest vajadust nõuda päritolu märkimist ka põhiliste 
koostisosade puhul ning sellise nõude lisamine tooks toidukäitlejatele kaasa palju praktilisi 
probleeme.

Muudatusettepanek 242
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on
märgitud ning see ei ole sama mis toidu 
põhilis(t)e koostisosa(de) oma:

välja jäetud

a) märgitakse ka kõnealuse koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht või
b) märgitakse, et põhilise koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht on toidul 
märgitust erinev.

Or. en

Selgitus

Tegu on Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekuga 
(muudatusettepanek 172). Ei ole otsest vajadust nõuda päritolu märkimist põhiliste 
koostisosade puhul, selline nõue tooks toidukäitlejatele kaasa praktilisi probleeme ja takistaks 
eeskirjade lihtsustamist, selgust ja ühtsust.

Muudatusettepanek 243
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on 
märgitud ning see ei ole sama mis toidu 
põhilis(t)e koostisosa(de) oma:

välja jäetud

(a) märgitakse ka kõnealuse koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht või
(b) märgitakse, et põhilise koostisosa 
päritoluriik või lähtekoht on toidul 
märgitust erinev.

Or. en
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Muudatusettepanek 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on 
märgitud ning see ei ole sama mis toidu 
põhilis(t)e koostisosa(de) oma:

Kui toidu lähteriik või -koht on märgitud 
ning see ei ole sama mis toidu põhilis(t)e 
koostisosa(de) oma:

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas lähtekoha muudetud määratlusega, milles lepiti kokku Euroopa Parlamendi 
esimesel lugemisel ning mis takistab müümast tooteid nii, nagu pärineksid nad riigist, kus 
toimus nende viimane oluline töötlemine, mis on majanduslikult põhjendatud (näiteks kaste 
lisamine tootele).

Muudatusettepanek 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) märgitakse ka kõnealuse koostisosa
päritoluriik või lähtekoht või

a) märgitakse ka kõnealuse koostisosa
lähteriik või -koht või

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas lähtekoha muudetud määratlusega, milles lepiti kokku Euroopa Parlamendi 
esimesel lugemisel ning mis takistab müümast tooteid nii, nagu pärineksid nad riigist, kus 
toimus nende viimane oluline töötlemine, mis on majanduslikult põhjendatud (näiteks kaste 
lisamine tootele).

Muudatusettepanek 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a a (uus) 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a a) ei tohi märgistusel esitatud 
toidukäitleja nimi või aadress tähendada 
märget asjaomase toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) märgitakse, et põhilise koostisosa
päritoluriik või lähtekoht on toidul 
märgitust erinev.

b) märgitakse, et põhilise koostisosa
lähteriik või -koht on toidul märgitust 
erinev.

Or. en

Selgitus

See vastab „lähtekoha” määratluse muutmisele, milles lepiti kokku Euroopa Parlamendi 
esimesel lugemisel ning mis takistab müümast tooteid nii, nagu pärineksid nad riigist, kus 
toimus nende viimane oluline töö või töötlemine, mis on majanduslikult põhjendatud (näiteks 
kaste lisamine tootele).

Muudatusettepanek 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget kohaldatakse pärast 
lõikes 6 osutatud rakenduseeskirjade 
vastuvõtmist.

Käesolevat lõiget kohaldatakse pärast 
lõikes 5 osutatud rakenduseeskirjade 
vastuvõtmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 249
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab viis aastat pärast lõike 
2 punkti b kohaldamise alguskuupäeva 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande lõike 1a punktis b osutatud 
toodete kohustusliku päritolu ja lähtekoha 
märgistuse hindamiseks.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 250
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab viis aastat pärast lõike 
2 punkti b kohaldamise alguskuupäeva 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande lõike 1a punktis b osutatud 
toodete kohustusliku päritolu ja lähtekoha 
märgistuse hindamiseks.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Tuleks säilitada praegused märgistamiseeskirjad, milles nähakse ette, et päritolu võib näidata 
vabatahtlikult, välja arvatud juhul, kui sellise teabe väljajätmine võiks tarbijaid toidu tegeliku 
päritolu suhtes sügavalt eksitada. 
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Muudatusettepanek 251
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Komisjon esitab hiljemalt …39 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
milles käsitletakse päritoluriigi või 
lähtekoha kohustuslikku märkimist 
järgmiste ainete ja toodete puhul:

välja jäetud

a) muud liiki liha kui lõike 2 punktis b 
osutatud liha;
b) piim;
c) piimatoodete koostisosana kasutatav 
piim;
d) koostisosana kasutatav liha;
e) töötlemata toiduained;
f) ühest koostisosast koosnevad tooted;
g) ning koostisosad, mis moodustavad 
toidus rohkem kui 50 %.
Selles aruandes võetakse arvesse tarbija 
teavitamise vajadust, esimeses lõigus 
osutatud kohustusliku märkimise 
teostatavust, selliste meetmete võtmise 
kulude ja tulude analüüsi, sealhulgas 
siseturu õiguslikke aspekte ja mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele.
Komisjon võib aruandele lisada 
ettepanekud asjaomaste liidu sätete 
muutmiseks.
__________________
39. * Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. it
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Muudatusettepanek 252
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Komisjon esitab hiljemalt … Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
milles käsitletakse päritoluriigi või 
lähtekoha kohustuslikku märkimist 
järgmiste ainete ja toodete puhul:

välja jäetud

a) muud liiki liha kui lõike 2 punktis b 
osutatud liha;
b) piim;
c) piimatoodete koostisosana kasutatav 
piim;
d) koostisosana kasutatav liha;
e) töötlemata toiduained;
f) ühest koostisosast koosnevad tooted;
g) koostisosad, mis moodustavad toidus 
rohkem kui 50 %.
Selles aruandes võetakse arvesse tarbija 
teavitamise vajadust, esimeses lõigus 
osutatud kohustusliku märkimise 
teostatavust, selliste meetmete võtmise 
kulude ja tulude analüüsi, sealhulgas 
siseturu õiguslikke aspekte ja mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele.
Komisjon võib aruandele lisada 
ettepanekud asjaomaste liidu sätete 
muutmiseks.
__________________
39. * Väljaannete talitus: kolm aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. nl

Selgitus

Tuleb kindlasti tagada, et sea-, lamba-, kitse- ja linnuliha kohustuslikku päritolu või 
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lähtekoha märgistust ei tõlgendataks kui kvaliteedimärgistust. Sama kehtib piima kohta 
piimatoodetes ja muudes nimetatud toodetes. Toit peab olema kõrge kvaliteediga kogu ELis 
olenemata sellest, millises liikmesriigis see on toodetud. Kohustuslik päritolumärgistus lisaks 
ettevõtetele halduskoormust.

Muudatusettepanek 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Komisjon esitab hiljemalt …39 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
milles käsitletakse päritoluriigi või 
lähtekoha kohustuslikku märkimist 
järgmiste ainete ja toodete puhul:

välja jäetud

a) muud liiki liha kui lõike 2 punktis b 
osutatud liha;
b) piim;
c) piimatoodete koostisosana kasutatav 
piim;
d) koostisosana kasutatav liha;
e) töötlemata toiduained;
f) ühest koostisosast koosnevad tooted;
g) koostisosad, mis moodustavad toidus 
rohkem kui 50 %.
Selles aruandes võetakse arvesse tarbija 
teavitamise vajadust, esimeses lõigus 
osutatud kohustusliku märkimise 
teostatavust, selliste meetmete võtmise 
kulude ja tulude analüüsi, sealhulgas 
siseturu õiguslikke aspekte ja mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele.
Komisjon võib aruandele lisada 
ettepanekud asjaomaste liidu sätete 
muutmiseks.
__________________
39. * Väljaannete talitus:  palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.
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Or. en

Muudatusettepanek 254
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt … 39 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
milles käsitletakse päritoluriigi või 
lähtekoha kohustuslikku märkimist 
järgmiste ainete ja toodete puhul:

välja jäetud

a) muud liiki liha kui lõike 2 punktis b 
osutatud liha;
b) piim;
c) piimatoodete koostisosana kasutatav 
piim;
d) koostisosana kasutatav liha;
e) töötlemata toiduained;
f) ühest koostisosast koosnevad tooted;
g) koostisosad, mis moodustavad toidus 
rohkem kui 50 %.
__________________
39. * Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt …39 Euroopa Komisjon esitab hiljemalt …39 Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
käsitletakse päritoluriigi või lähtekoha
kohustuslikku märkimist järgmiste ainete 
ja toodete puhul:

Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
käsitletakse lähteriigi või -koha
kohustuslikku märkimist järgmiste ainete 
ja toodete puhul:

__________________
39. *Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

See vastab „lähtekoha” määratluse muutmisele, milles lepiti kokku Euroopa Parlamendi 
esimesel lugemisel ning mis takistab müümast tooteid nii, nagu pärineksid nad riigist, kus 
toimus nende viimane oluline töö või töötlemine, mis on majanduslikult põhjendatud (näiteks 
kaste lisamine tootele).

Muudatusettepanek 256
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

h) viski

Or. en

Selgitus

ELis müüdava viski puhul on tavaks märkida ära selle päritoluriik ning tarbijad omistavad 
sellele teabele olulist tähtsust. Mõne viski puhul, millel ei ole päritolutähist, kasutatakse muud 
märgistust, et anda mõista, nagu oleks see pärit mõnest peamisest viskit tootvast riigist, kuigi 
tegelikult see nii ei ole. Seega on asjakohane lisada viski toiduainete loetelusse, mida 
komisjon hindab, et määrata, kas tuleks kehtestada kohustuslik päritoluriigi märgistus.

Muudatusettepanek 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1 – punkt f 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

f) ühest koostisosast koosnevad tooted; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1 – punkt g 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

g) koostisosad, mis moodustavad toidus 
rohkem kui 50 %.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 259
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Selles aruandes võetakse arvesse tarbija 
teavitamise vajadust, esimeses lõigus 
osutatud kohustusliku märkimise 
teostatavust, selliste meetmete võtmise 
kulude ja tulude analüüsi, sealhulgas 
siseturu õiguslikke aspekte ja mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele.

Selles aruandes võetakse arvesse tarbija 
teavitamise vajadust, esimeses lõigus 
osutatud kohustusliku märkimise 
teostatavust, mis otsustatakse iga juhtumi 
puhul eraldi sobival geograafilisel 
tasandil, võttes arvesse asjaomase toote 
eripära, selliste meetmete võtmise kulude 
ja tulude analüüsi, sealhulgas siseturu 
õiguslikke aspekte ja mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele.

Or. en



AM\861438ET.doc 87/158 PE460.950v01-00

ET

Muudatusettepanek 260
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Selles aruandes võetakse arvesse tarbija 
teavitamise vajadust, esimeses lõigus 
osutatud kohustusliku märkimise 
teostatavust, selliste meetmete võtmise 
kulude ja tulude analüüsi, sealhulgas 
siseturu õiguslikke aspekte ja mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele.

Selles aruandes võetakse arvesse tarbija 
teavitamise vajadust, esimeses lõigus 
osutatud kohustusliku märkimise 
teostatavust, mis otsustatakse iga juhtumi 
puhul eraldi sobival geograafilisel 
tasandil, võttes arvesse asjaomaste toodete 
eripära, selliste meetmete võtmise kulude 
ja tulude analüüsi, sealhulgas siseturu 
õiguslikke aspekte ja mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele.

Or. en

Selgitus

Toidualase teabe ettepanekus tuleks võtta arvesse Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonis praegu arutlusel olevat kvaliteedipaketti. Kvaliteedipaketiga 
luuakse turustusstandarditega seoses põllumajandusliku tootmise koha märgistamise õiguslik 
alus. Toidualase teabe ettepanekus tuleks kaaluda raamistiku kehtestamist päritoluriigi ja 
lähtekoha määramiseks, kuid see ei peaks sisaldama koostisosade märgistamist ega sätete 
sõnastuse kooskõlastamist.

Muudatusettepanek 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 3 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 a (uus). Märgistusele kantud 
toidukäitleja nimi või aadress ei ole 
asjaomase toiduaine päritoluriigi või 
lähtekoha tähis. 

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse saavutada sidusus sellega, millele on juba 
osutatud nõukogu ühise seisukoha põhjenduse 31 viimases lauses.

Muudatusettepanek 262
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 a (uus). Märgistusele kantud 
toidukäitleja nimi või aadress ei ole 
asjaomase toiduaine päritoluriigi või 
lähtekoha tähis. 

Or. en

Muudatusettepanek 263
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Hiljemalt …40 võtab komisjon artikli 46 
lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt vastu käesoleva artikli 
lõike 2 punkti b ja käesoleva artikli lõike 3 
kohaldamist käsitlevad rakenduseeskirjad.

välja jäetud

__________________
40. * Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. it
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Muudatusettepanek 264
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Hiljemalt … võtab komisjon artikli 46 
lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt vastu käesoleva artikli 
lõike 2 punkti b ja käesoleva artikli lõike 3 
kohaldamist käsitlevad rakenduseeskirjad.

välja jäetud

__________________
40. * Väljaannete talitus: kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. nl

Selgitus

Sea-, lamba-, kitse- ja linnuliha lähtekoha või päritoluriigi kohustuslik märgistus tekitaks 
ettevõtjatele tarbetut halduskoormust. Tuleks säilitada praegused märgistamiseeskirjad, 
milles nähakse ette, et päritolu võib näidata vabatahtlikult, välja arvatud juhul, kui sellise 
teabe väljajätmine võiks tarbijaid toidu tegeliku päritolu suhtes sügavalt eksitada. Sama 
kehtib artikli 5 lõikes 5 osutatud toodetele.

Muudatusettepanek 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Hiljemalt … võtab komisjon artikli 46 
lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt vastu käesoleva artikli 
lõike 2 punkti b ja käesoleva artikli lõike 3 
kohaldamist käsitlevad rakenduseeskirjad.

6. Hiljemalt … võtab komisjon artikli 46 
lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt vastu käesoleva artikli 
lõike 2 punktides b ja c ning käesoleva 
artikli lõike 3 kohaldamist käsitlevad 
rakenduseeskirjad.

__________________ __________________
40Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 
kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

40Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 
kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 
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Or. fr

Muudatusettepanek 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõike 6 üleviimine lõikeks 4 a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Hiljemalt …40 võtab komisjon artikli 46 
lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt vastu käesoleva artikli 
lõike 2 punkti b ja käesoleva artikli lõike 3 
kohaldamist käsitlevad rakenduseeskirjad.

4 a. Hiljemalt …40 võtab komisjon artikli 
46 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt vastu käesoleva artikli 
lõike 2 punkti b ja käesoleva artikli lõike 3 
kohaldamist käsitlevad rakenduseeskirjad.

__________________ __________________
40Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

40Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

25 a (uus). Märgistusele kantud 
toidukäitleja nimi või aadress ei ole 
asjaomase toiduaine päritoluriigi või 
lähtekoha tähis. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse päritolumärgistust käsitlevas artiklis 25 selgitada 
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seda, millele on juba osutatud nõukogu ühise seisukoha põhjenduse 31 viimases lauses.

Muudatusettepanek 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Märgistusele kantud toidukäitleja nimi 
või aadress ei ole asjaomase toiduaine 
päritoluriigi või lähtekoha tähis. 

Or. en

Muudatusettepanek 269
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Komisjon võib artikli 46 lõikes 2 
osutatud regulatiivkomitee menetluse
kohaselt võtta vastu üksikasjalikud 
eeskirjad käesoleva artikli lõike 1 
kohaldamise kohta teatavate toiduainete 
suhtes.

2. Komisjon võib artikli 46 lõikes 2 
osutatud läbivaatamismenetluse kohaselt 
võtta vastu rakendusaktid, milles 
sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
käesoleva artikli lõike 1 kohaldamise kohta 
teatavate toiduainete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) rasvade, küllastunud rasvhapete, 
süsivesikute, suhkrute, valkude ja soola 

b) rasvade, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete, süsivesikute, suhkrute, 
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sisaldus. valkude ja soola sisaldus.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) rasvade, küllastunud rasvhapete,
süsivesikute, suhkrute, valkude ja soola 
sisaldus.

b) rasvade, küllastunud rasvhapete, 
suhkrute ja soola sisaldus.

Or. en

Selgitus

Need toitained ja energiasisaldus on tarbijatele kõige tähtsamad ja seetõttu tuleb need 
esitada pakendi esiküljel. 

Muudatusettepanek 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) rasvade, küllastunud rasvhapete, 
süsivesikute, suhkrute, valkude ja soola 
sisaldus.

b) rasvade, kunstlike transrasvhapete,
küllastunud rasvhapete, süsivesikute, 
suhkrute, valkude ja soola sisaldus.

Or. en

Selgitus

Osa esimese lugemise muudatusettepanekust 144.
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Muudatusettepanek 273
Frédérique Ries

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) rasvade, küllastunud rasvhapete, 
süsivesikute, suhkrute, valkude ja soola 
sisaldus.

b) rasvade, küllastunud rasvhapete, 
süsivesikute, suhkrute, valkude, kunstlike 
transrasvhapete ja soola sisaldus.

Or. en

Selgitus

Kuigi ümbersõnastamiseks tehtud pingutused on tööstuslike transrasvhapete sisaldust 
toiduainetes viimastel aastatel märkimisväärselt vähendanud, näitavad olemasolevad tõendid, 
et kunstlike transrasvhapete liigne tarbimine mõjub halvasti tervisele ja suurendab südame-
veresoonkonna haiguste ohtu. Teisest küljest ei ole lehma vatsas toodetavate ja seetõttu lihas 
ja piimas loomulikult esinevate looduslike transrasvhapete märgistamine rahvatervise 
seisukohast õigustatud. 

Muudatusettepanek 274
Andres Perello Rodriguez

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) rasvade, küllastunud rasvhapete, 
süsivesikute, suhkrute, valkude ja soola 
sisaldus.

b) rasvade, küllastunud rasvhapete,
transrasvhapete, süsivesikute, suhkrute, 
valkude ja soola sisaldus.

Or. es

Selgitus

Vt esimese lugemise muudatusettepanekut 144.

Muudatusettepanek 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) rasvade, küllastunud rasvhapete, 
süsivesikute, suhkrute, valkude ja soola 
sisaldus.

b) rasvade, küllastunud rasvhapete, 
süsivesikute, suhkrute, looduslike 
antioksüdantide (nt need, mis leiduvad 
algses tooraines), valkude ja soola 
sisaldus.

Or. it

Muudatusettepanek 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b a) valkude, süsivesikute ja 
transrasvhapete sisaldus.

Or. en

Selgitus

Need toitained on tarbijatele olulised ja sellepärast peavad nad olema kohustuslikult 
märgitud pakendi tagaküljel.

Muudatusettepanek 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) transrasvhapped; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
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Schlyter

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) transrasvhapped; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Transrasvhapete vabatahtlik märgistusele kandmine on äärmiselt eksitav; transrasvhapete 
kandmine pakendi tagaküljele peab olema kohustuslik.

Muudatusettepanek 279
Frédérique Ries

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) transrasvhapped; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut artikli 29 lõike 1 lõigu 1 punkti b kohta
ja esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekut 146.

Muudatusettepanek 280
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

d a) kolesterool;

Or. en
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Selgitus

Esimese lugemise kompromiss nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel, et vabatahtlikult 
märgistusele kantavate toitainete loetelu oleks ammendavam.

Muudatusettepanek 281
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

f a) naatrium;

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise kompromiss nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel, et vabatahtlikult 
märgistusele kantavate toitainete loetelu oleks ammendavam.

Muudatusettepanek 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

f a) naatrium

Or. fr

Selgitus

Naatrium esineb looduslikult mõnes toiduaines ja koostisosas, mis ei sisalda soola (nt jogurt 
ja piim). Tarbijatel peab olema võimalik kindlaks teha, kui palju naatriumi toiduaines 
sisaldub. Seega võiksid ettevõtjad anda selgitusi ja tuua ära kohustusliku teabe soola kohta.

Muudatusettepanek 283
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui müügipakendis toidu märgistus 
sisaldab lõikes 1 viidatud kohustuslikku 
toitumisalast teavet, võib selles korrata
teavet energiasisalduse ning rasvade, 
küllastunud rasvhapete, süsivesikute, 
suhkrute ja soola sisalduse kohta.

3. Kui müügipakendis toidu märgistus 
sisaldab lõikes 1 viidatud kohustuslikku 
toitumisalast teavet, korratakse selles 
teavet energiasisalduse ning rasvade, 
küllastunud rasvhapete, süsivesikute, 
suhkrute ja soola sisalduse kohta, 
kasutades artikli 33 lõike 3 kohast 
lihtsustatud märgistussüsteemi.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 33 lõiget 3 käsitleva muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 284
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui müügipakendis toidu märgistus 
sisaldab lõikes 1 viidatud kohustuslikku 
toitumisalast teavet, võib selles korrata
teavet energiasisalduse ning rasvade, 
küllastunud rasvhapete, süsivesikute, 
suhkrute ja soola sisalduse kohta.

3. Kui müügipakendis toidu märgistus 
sisaldab artikli 29 lõikes 1 viidatud 
kohustuslikku toitumisalast teavet,
korratakse peamisel vaateväljal teavet 
energiasisalduse kohta. Lisaks võib seal 
korrata teavet rasvade, küllastunud 
rasvhapete, süsivesikute, suhkrute ja soola 
sisalduse kohta.

Or. en

Selgitus

Teave energiasisalduse kohta on tarbijale kõige tähtsam ning seetõttu tuleks seda lisaks 
kohustuslikule toitainete tabelile korrata pakendi esiküljel. Lisaks peaks samamoodi olema 
võimalik vabatahtlikult korrata teavet kõige tähtsamate toitainete (rasvad, küllastunud 
rasvhapped, suhkrud, sool) kohta.



PE460.950v01-00 98/158 AM\861438ET.doc

ET

Muudatusettepanek 285
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 35 lõikest 1, kui artikli 
16 lõikes 4 osutatud toodete märgistuses on 
esitatud toitumisalane teave, võib teabe 
sisu koosneda ainult energiasisaldusest.

4. Erandina artikli 35 lõikest 1, kui artikli 
16 lõikes 4 osutatud toodete märgistuses on 
esitatud toitumisalane teave, võib teabe 
sisu koosneda ainult energia- ja 
suhkrusisaldusest.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 ning 
artiklites 50 ja 51 sätestatud tingimustel
võtta vastu XIII lisa A osa punktis 1 
osutatud vitamiinide ja mineraaltoitainete 
ümberarvestuskoefitsiente, et nende 
sisaldust toitudes täpsemalt arvutada. Need 
ümberarvestuskoefitsiendid lisatakse XIV 
lisasse.

2. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 49 võtta 
vastu XIII lisa A osa punktis 1 osutatud 
vitamiinide ja mineraaltoitainete 
ümberarvestuskoefitsiente, et nende 
sisaldust toitudes täpsemalt arvutada. Need 
ümberarvestuskoefitsiendid lisatakse XIV 
lisasse.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon võib artikli 46 lõikes 2 osutatud Komisjon võib artikli 46 lõikes 2 osutatud
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regulatiivkomitee menetluse kohaselt võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva 
lõike ühtseks kohaldamiseks seoses 
deklareeritud väärtuste täpsusega, näiteks 
deklareeritud väärtuste ja ametliku 
kontrolli käigus tuvastatud väärtuste 
vahelise erinevusega.

läbivaatamismenetluse kohaselt võtta 
vastu rakendusaktid, milles sätestatakse
üksikasjalikud eeskirjad käesoleva lõike 
ühtseks kohaldamiseks seoses 
deklareeritud väärtuste täpsusega, näiteks 
deklareeritud väärtuste ja ametliku 
kontrolli käigus tuvastatud väärtuste 
vahelise erinevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Artikli 29 lõigetes 1 kuni 5 osutatud 
energiasisaldus ja toitainete kogus 
väljendatakse 100 grammi või 100ml 
kohta.

2. Pakendi tagaküljel esitatud kohustuslik 
toidualane teave sisaldab energiasisaldust 
kilokalorites ning kõiki kohustuslikke 
toitaineid vastavalt artikli 29 lõikele 1 
ning vajaduse korral artikli 29 lõikes 2 
nimetatud vabatahtlikult märgistatavaid 
toitaineid.

See esitatakse vajaduse korral XV lisas 
ette nähtud järjestuses nii 100 grammi või 
100 milliliitri kui ka portsjoni kohta.
See esitatakse tabelina, numbrid üksteise 
all.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 313.

Muudatusettepanek 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Lisaks käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
väljendamisviisile võib artikli 29 lõigetes 
1, 3, 4 ja 5 osutatud energiasisaldust ja 
toitainete kogust väljendada vajaduse 
korral XIII lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguste protsendina 100 grammi 
või 100ml kohta.

4. Lisaks käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
väljendamisviisile võib energiasisaldust
ning rasvade, küllastunud rasvhapete, 
suhkrute ja soola kogust väljendada 
vajaduse korral XIII lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguste protsendina 100 grammi 
või 100 ml kohta.

Or. en

Selgitus

Tarbija vajab võrdlust, et otsustada konkreetse toitaine päevase tarbimise kogus. Näiteks 
„sisaldab 7 grammi soola 100 grammi kohta” ei ütle tarbijale midagi selle kohta, milline on 
keskmine soovitatav päevane tarbimiskogus.

Muudatusettepanek 290
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada toitumisalase teabe 
portsjoni või tarbimisühiku kohta 
väljendamise ühtne rakendamine ning anda 
tarbijatele ühtne võrdlusalus, võib
komisjon inimeste tegelikku 
tarbimiskäitumist ning toitumisalaseid 
soovitusi arvestades võtta artikli 46 lõikes 
2 osutatud regulatiivkomitee menetluse
kohaselt vastu eeskirjad, millega nähakse 
ette teatud toidugruppide puhul 
väljendamine portsjoni või tarbimisühiku 
kohta.

4. Selleks et tagada toitumisalase teabe 
portsjoni või tarbimisühiku kohta 
väljendamise ühtne rakendamine ning anda 
tarbijatele ühtne võrdlusalus, võtab
komisjon inimeste tegelikku 
tarbimiskäitumist ning toitumisalaseid 
soovitusi arvestades artikli 46 lõikes 2 
osutatud läbivaatamismenetluse kohaselt
rakendusaktidega vastu eeskirjad, millega 
nähakse ette teatud toidugruppide puhul 
väljendamine portsjoni või tarbimisühiku 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Artikli 29 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
andmed paigutatakse märgistuse samale 
osale. Need andmed esitatakse koos, 
selgelt ja vajaduse korral XV lisas 
sätestatud esitamise järjekorras.

1. Artikli 29 lõike 1 punktides a ja b
osutatud andmed paigutatakse pakendi 
esiküljele ja need sisaldavad 
energiasisaldust kilokalorites, nagu see on 
sätestatud artikli 29 lõike 1 punktis a, 
ning artikli 29 lõike 1 punktis b nimetatud 
kohustuslikult esitatavate toitainete 
sisaldust grammides. Need andmed 
esitatakse koos, selgelt ja vajaduse korral 
XV lisas sätestatud esitamise järjekorras.

Or. en

Selgitus

Need toitained on tarbijatele kõige tähtsamad ja seetõttu tuleb need esitada pakendi esiküljel. 

Muudatusettepanek 292
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Artikli 29 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
andmed paigutatakse märgistuse samale 
osale. Need andmed esitatakse koos, selgelt 
ja vajaduse korral XV lisas sätestatud 
esitamise järjekorras.

1. Artikli 29 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
andmed paigutatakse märgistuse samale 
osale. Need andmed esitatakse koos, selgelt 
ja vajaduse korral XV lisas sätestatud 
esitamise järjekorras.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 



PE460.950v01-00 102/158 AM\861438ET.doc

ET

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Artikli 29 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
andmed esitatakse tabelina, numbrid 
üksteise all, kui ruum võimaldab. Kui 
ruumi ei ole, esitatakse kõnealune teave 
üksteise järel.

2. Artikli 29 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
andmed esitatakse tabelina pakendi 
tagaküljel, numbrid üksteise all, kui ruum 
võimaldab. Kui ruumi ei ole, esitatakse 
kõnealune teave üksteise järel ja vajaduse 
korral XV lisas sätestatud esitamise 
järjekorras.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a (uus). Energiasisaldus kilokalorites 
100 grammi või 100 milliliitri või 
portsjoni kohta peab olema esitatud ka 
pakendi esikülje alumises paremas nurgas 
kirjasuurusega 3 mm ning olema 
ümbritsetud raamiga.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on mõistlik kompromiss Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
seisukohtade vahel. Parlament näeb ette energiasisalduse (100 grammi või 100 milliliitri või 
valikuliselt portsjoni kohta) kohustuslikku näitamist pakendi esiküljel all paremas nurgas. 
Nõukogu seevastu nägi ainult ette pakendi tagaküljel juba esitatud viie toitaine sisalduse (100 
grammi või 100 milliliitri kohta) vabatahtlikku kordamist pakendi esiküljel, mis võib olla 
eksitav pakendite puhul, mis on suuremad kui 100 g või 100 ml, nt karastusjoogid või helbed.  
Seetõttu oleks asjakohasem esitada energiasisaldus portsjoni kohta.
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Muudatusettepanek 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a (uus). Energiasisaldus kilokalorites 
100 grammi või 100 milliliitri või 
portsjoni kohta peab olema kirjas ka 
pakendi esikülje alumises paremas nurgas 
kirjasuurusega 3 mm ning olema 
ümbritsetud raamiga.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a (uus). Energiasisaldust kilokalorites 
portsjoni kohta korratakse selgelt ja 
raamiga ümbritsetult peamises 
vaateväljas.

Or. en

Selgitus

Teave energiasisalduse kohta on tarbijale väga tähtis ning seetõttu tuleks seda lisaks 
kohustuslikule toitainete tabelile korrata pakendi esiküljel. Kuigi toitainete tabelis toodud 
teave (väljendatud 100 g või 100 milliliitri kohta) tagab eri toodete abstraktse võrreldavuse, 
annab konkreetne teave energiasisalduse kohta (väljendatud portsjoni kohta) tarbijale teada 
portsjoni konkreetse kalorite sisalduse.

Muudatusettepanek 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus) 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a (uus). Teavet energiasisalduse ning 
rasvade, küllastunud rasvhapete, suhkru 
ja soola sisalduse kohta 100 grammi või 
100 milliliitri kohta korratakse pakendi 
esiküljel ning võidakse lisaks väljendada 
portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga taastatakse parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 298
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a (uus). Energiasisaldus kilokalorites 
100 grammi või 100 milliliitri või 
portsjoni kohta peab olema esitatud ka 
pakendi esikülje alumises paremas nurgas 
kirjasuurusega 3 mm ning olema 
ümbritsetud raamiga.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus) 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a (uus). Energiasisaldust kilokalorites 
portsjoni kohta korratakse peamises 
vaateväljas.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 300
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a (uus). Energiasisaldus kilokalorites 
100 grammi või 100 milliliitri või 
portsjoni kohta peab olema esitatud ka 
pakendi esikülje alumises paremas nurgas 
kirjasuurusega 3 mm ning olema 
ümbritsetud raamiga.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus) 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Energiasisaldus kilokalorites 
100 grammi või 100 milliliitri kohta peab 
olema esitatud ka pakendi esikülje 
alumises paremas nurgas kirjasuurusega 
3 mm ning olema ümbritsetud raamiga. 
Portsjonpakendite puhul, mille 
puhaskogus on väiksem kui 100 grammi 
või 100 milliliitrit, võib energiasisalduse 
näidata ka kilokalorites portsjoni kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 302
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Artikli 29 lõikes 3 osutatud andmeid 
võib esitada:

3. Teabe energiasisalduse kohta peab 
esitama ka pakendi esiküljel vastavalt 
vajadusele kas 100 grammi või 100 
milliliitri kohta või portsjoni kohta, kui 
müügipakendis toidu kohta peab vastavalt
artikli 29 lõikele 1 olema esitatud 
kohustuslik toidualane teave. 
Rasva, küllastunud rasvhapete, suhkrute 
ja soola sisaldust 100 grammi või 100 
milliliitri kohta ning vajaduse korral 
portsjoni kohta võib ka korrata:

Or. fr

Selgitus

Energiasisalduse esitamine pakendil 100 grammi või 100 milliliitri kohta võib olla eksitav 
juhul, kui tooteid turustatakse väiksemates pakendites, näiteks karastusjoogid ja helbed. 
Teabele 100 grammi või 100 milliliitri kohta peaks olema võimalik lisada energiasisalduse 
teave portsjoni kohta. See muudatusettepanek võiks olla mõistlik kompromiss parlamendi 
seisukoha (esimene lugemine) ja nõukogu seisukoha vahel.
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Muudatusettepanek 303
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Artikli 29 lõikes 3 osutatud andmeid
võib esitada:

3. Artikli 29 lõikes 3 osutatud andmeid
korratakse pakendi esiküljel koos 
sõnadega „väike”, „keskmine” või 
„suur”, kombineerituna rohelise, kollase 
ja punase värviga.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 314 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Artikli 29 lõikes 3 osutatud andmeid 
võib esitada:

3. Kui müügipakendis toidu märgistus 
sisaldab artikli 29 lõikes 1 osutatud
kohustuslikku toidualast teavet, 
korratakse energiasisaldust 100 grammi 
või 100 milliliitri ja portsjoni kohta 
pakendi esiküljel.
Lisaks võib seal korrata rasvade, 
küllastunud rasvhapete, suhkrute ja soola 
sisaldust 100 grammi või 100 milliliitri või 
portsjoni kohta:

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut peetakse mõistlikuks kompromissiks Euroopa Parlamendi esimesel 
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lugemisel hääletatud seisukoha ja nõukogu seisukoha vahel, milles nähti ainult ette pakendi 
tagaküljel juba nimetatud viie toitaine sisalduse (100 grammi või 100 milliliitri või 
portsjoni/tarbimisühiku kohta) vabatahtlikku kordamist pakendi esiküljel.

Muudatusettepanek 305
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1 (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

See on kohustuslik üksnes järgmiste 
toidurühmade osas:
– valmistoidud;
– loomse päritoluga valmistooted;
– müügipakendis suupisted ja võileivad;
– hommikusöögihelbed;
– karastusjoogid, välja arvatud piim ja 
puuviljamahlad, nagu see on määratletud 
nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivis 2001/112/EÜ inimtoiduks 
ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate 
samalaadsete toodete kohta¹;
– muud pooltoodetena valmistatud toidud.
Muude toitude puhul, mis ei kuulu 
eespool nimetatud kategooriatesse, on 
punktide a ja b kohaldamine vabatahtlik.
Kontrollväärtused väikese (roheline), 
keskmise (kollane) ja suure (punane) 
sisalduse kohta defineeritakse vastavalt 
100 grammi või 100 milliliitri kohta ning 
võetakse vastu delegeeritud õigusaktidega 
kooskõlas artikliga 49 ning artiklites 50 ja 
51 sätestatud tingimustel pärast Euroopa 
Toiduohutusameti esitatud arvamust.
__________________
1 EÜT L 10, 12.1.2002, lk 58.

Or. en
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Muudatusettepanek 306
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
vaateväljast erinevas vaateväljas ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 307
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
vaateväljast erinevas vaateväljas ning

a) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
vaateväljast erinevas vaateväljas, 
kusjuures sellisel juhul võib 
energiasisalduse esitada teistest andmetest 
eraldi pakendi esiküljel.

Or. de

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut tuleks vaadelda koos raportööri muudatusettepanekuga 72; 
selle eesmärk on vaid selgitada, et andmeid nn viie tähtsaima toitaine kohta võib esitada ka 
eraldi (näit energiaväärtus pakendi esiküljel ja toitained mujal, juhul kui neid korratakse. 
Vastasel juhul esitataks energiaväärtus kolmel korral: tabelis, kohustuslikult pakendi esiküljel 
(raportööri muudatusettepanek 70) ja uuesti valikulise korratava märgistuse osana.

Muudatusettepanek 308
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – punkt b 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
kujust erineval kujul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 309
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – punkt b 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kujust 
erineval kujul.

b) käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kujust 
erineval kujul, näiteks graafiliselt, et 
rohkem tähelepanu äratada, või

Or. de

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut tuleb vaadelda koos raportööri muudatusettepanekuga 72. 
Toidualase teabe esitamine graafiliselt võib paljudel juhtudel tarbija arusaamist lihtsustada. 
See oleks üks võimalus korrata nn viie tähtsaima toitaine sisalduse märgistust lisaks nende 
esitamisele tabelis.

Muudatusettepanek 310
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – alapunkt b a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b a) ainult portsjoni või tarbimisühiku 
kohta XIII lisa B osas toodud 
võrdluskoguste protsendina, kusjuures sel 
juhul võib energiasisalduse esitada ka 
teistest andmetest eraldi.

Or. de
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Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut tuleb vaadelda koos raportööri muudatusettepanekuga 72. 
Võrdluse huvides on oluline, et väärtused esitataks 100 grammi või 100 milligrammi kohta. 
Teatavatel juhtudel aga oleks mõistlikum ja otstarbekam korrata teavet viie tähtsaima toitaine 
kohta ainult märgistuses portsjoni kohta.

Muudatusettepanek 311
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva lõike ühtse rakendamise 
tagamiseks võib komisjon artikli 46 lõikes 
2 osutatud regulatiivkomitee menetluse
kohaselt võtta vastu eeskirjad nende artikli 
29 lõigetes 1 kuni 5 osutatud 
energiasisalduse ja toitainete koguste 
kohta, mida võib lugeda tühiseks.

Käesoleva lõike ühtse rakendamise 
tagamiseks võib komisjon artikli 46 lõikes 
2 osutatud läbivaatamismenetluse kohaselt
rakendusaktidega võtta vastu eeskirjad 
nende artikli 29 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
energiasisalduse ja toitainete koguste 
kohta, mida võib lugeda tühiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

...44 välja jäetud
__________________
44. * Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kaheksa aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. it
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Muudatusettepanek 313
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 4 ja artiklis 
32 osutatud väljendamisviisidele ning 
artikli 33 lõikes 2 osutatud esitusviisile 
võib artikli 29 lõigetes 1 kuni 5 osutatud 
energiasisalduse ja toitainete koguse 
esitada muul viisil ja/või sõnadele või 
numbritele lisatud graafiliste kujundite või 
sümbolite abil, tingimusel et täidetud on 
järgmised nõuded:

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 4 ja artiklis 
32 osutatud väljendamisviisidele ning 
artikli 33 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
esitusviisile võib artikli 29 lõigetes 1, 2 ja 
5 osutatud energiasisalduse ja toitainete 
koguse esitada muul viisil ja/või sõnadele 
või numbritele lisatud graafiliste kujundite 
või sümbolite abil, tingimusel et täidetud 
on järgmised nõuded:

Or. en

Muudatusettepanek 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a (uus). Olenemata määruse (EÜ) nr 
1924/2006 artikli 4 lõikest 1 on lubatud 
selgitavat teavet käesoleva määruse 
tähenduses kasutada energiasisalduse ja 
rasvade, küllastunud rasvhapete, suhkrute 
ja soola sisaldust käsitleva teabe 
väljendamiseks või esitamiseks.

Or. en

Selgitus

See võimaldab jätkata mõnes liikmesriigis vabatahtliku märgistuse kasutamist, mis on 
osutunud tarbijatele väga kasulikuks.

Muudatusettepanek 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
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Willmott, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) need ei ole tarbijatele eksitavad, nagu on 
osutatud artiklis 7;

a) need põhinevad usaldusväärsetel ja 
sõltumatutel tarbijauuringutel ega ole 
tarbijatele eksitavad, nagu on osutatud 
artiklis 7;

Or. en

Muudatusettepanek 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a a (uus)) nende väljatöötamine on 
laiaulatusliku kõigi sidusrühmadega 
konsulteerimise tulemus;

Or. en

Muudatusettepanek 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt c 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) nende toetuseks on olemas tõendid selle 
kohta, et keskmine tarbija mõistab neid 
väljendamis- või esitusviise, ning

c) nende toetuseks on olemas sõltumatud
tõendid selle kohta, et tarbijad mõistavad
neid väljendamis- või esitusviise, ning

Or. en
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Muudatusettepanek 318
Andres Perello Rodriguez

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

d a) nad on objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad;

Or. es

Muudatusettepanek 319
Andres Perello Rodriguez

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

d b) nende kohaldamine ei tohi tekitada 
takistusi kaupade vabale liikumisele.

Or. es

Muudatusettepanek 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a (uus). Kui V lisas loetletud toitude 
toidualane teave on kohustuslik toitumis-
või tervisealase väite esitamise tõttu, ei 
nõuta toitumisalase teabe ega selle osa 
esitamist märgistuse peamises vaateväljas.

Or. en
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Selgitus

V lisas loetletud toitude kohta ei ole vaja esitada toidualast teavet, sest nad ei sisalda 
märkimisväärses koguses toitaineid. Kuid määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 7 kohaselt tuleb 
iga toitaine kohta, isegi kui see on V lisa loetelus, esitada toitumis- või tervisealase väite 
esitamisel kohustuslik toitaine sisaldus. Teabe või osalise teabe esitamine märgistuse 
peamises vaateväljas ei ole väikestel pakenditel teostatav. Seetõttu peaksid V lisas loetletud 
toidud toitumis- või tervisealase väite esitamise korral olema sellest kohustusest vabastatud.

Muudatusettepanek 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Et hõlbustada seiret selliste täiendavate 
väljendamis- ja esitusviiside kasutamise 
üle, võivad liikmesriigid nõuda, et 
toidukäitlejad, kes viivad nende 
territooriumil turule sellise teabega 
märgistatud toitu, teataksid riigi 
ametiasutustele täiendava väljendamis- või 
esitusviisi kasutamisest ning esitaksid neile 
asjakohased põhjendused seoses lõike 1 
alapunktides a kuni d sätestatud nõuete 
täitmisega. Sellisel juhul võib teavet nõuda
ka selliste täiendavate väljendamis- ja 
esitusviiside kasutamise lõpetamise kohta.

Et hõlbustada seiret selliste täiendavate 
väljendamis- ja esitusviiside kasutamise ja 
mõju üle, nõuavad liikmesriigid, et 
toidukäitlejad, kes viivad nende 
territooriumil turule sellise teabega 
märgistatud toitu, teataksid riigi 
ametiasutustele täiendava väljendamis- või 
esitusviisi kasutamisest ning esitaksid neile 
asjakohased põhjendused seoses lõike 1 
alapunktides a kuni d sätestatud nõuete 
täitmisega. Sellisel juhul nõutakse teavet 
ka selliste täiendavate väljendamis- ja 
esitusviiside kasutamise lõpetamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – joonealune märkus 44 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

____________________________ ____________________________

44. *Väljaannete talitus: palun sisestada 44. Väljaannete talitus: palun sisestada 
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kuupäev: kaheksa aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumisest.

kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 6 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks võtab komisjon artikli 46 lõikes 
2 osutatud regulatiivkomitee menetluse
kohaselt vastu üksikasjalikud eeskirjad 
käesoleva artikli lõigete 1, 3 ja 4 
rakendamise kohta.

6. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks võtab komisjon artikli 46 lõikes 
2 osutatud läbivaatamismenetluse kohaselt
rakendusaktidega vastu üksikasjalikud 
eeskirjad käesoleva artikli lõigete 1, 3 ja 4 
rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 325
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a (uus). Endiselt on lubatud esitada 
täiendavat vabatahtlikku toidualast teavet 
teatavatele sihtrühmadele, nt lastele, 
eeldusel et need konkreetsed 
kontrollväärtused on teaduslikult 
tõendatud, ei eksita tarbijat ning vastavad 
käesolevas määruses kehtestatud 
üldtingimustele.

Or. en

Selgitus

Lastele suunatud või nendele meeldivate toodete puhul on kasulikum esitada toidualane teave 
lastega seotud kontrollväärtuste kaudu.

Muudatusettepanek 326
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks artikli 38 
kohaldamist, võivad liikmesriigid võtta 
vastu siseriiklikke meetmeid seoses 
küsimustega, mida ei ole käesoleva
määrusega konkreetselt ühtlustatud, 
tingimusel et need ei keela, takista ega 
piira käesoleva määrusega kooskõlas 
olevate kaupade vaba liikumist.

2. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
hoiduvad liikmesriigid kehtestamast 
toitainete märgistamise nõudeid, mis on 
üksikasjalikumad käesolevas määruses 
sisalduvatest nõuetest.

Or. en
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Selgitus

Nõukogu ettepanek võimaldaks liikmesriikidel võtta vastu täiendavad kohustuslikud 
märgistusnõuded. Need nõuded võiksid viia tohutu hulga täiendavate siseriiklike eeskirjade 
tekkele, mis takistaks märkimisväärselt siseturu toimimist ja mille rakendamine oleks 
ettevõtjatele äärmiselt koormav. Seetõttu on artiklisse 37 lisatud uus lõige 2, mis on kooskõlas 
praegu kehtivate õigusaktidega, nagu toidu toidualase teabega märgistuse direktiivi 
90/496/EMÜ artikli 7 lõige 3. 

Muudatusettepanek 327
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad lõikele 1 tuginedes 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist.

Or. it

Muudatusettepanek 328
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lõikele 1 tuginedes 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist, vaid juhul, kui on tõestatud seos 
toidu teatavate kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni sellistest 
meetmetest, esitavad nad tõendid selle 

2. Liikmesriigid võivad lõikele 1 tuginedes 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist, vaid juhul, kui on tõestatud seos 
toidu teatavate kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni sellistest 
meetmetest, tõendavad nad, et sellise teabe 
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kohta, et enamik tarbijaid peavad sellise 
teabe esitamist oluliseks.

esitamise olulisus on sätestatud 
õigusaktides.

Or. it

Muudatusettepanek 329
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

a) on artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmete esitamine kohustuslik;
b) artiklites 9 ja 10 osutatud muude 
andmete esitamine ei ole kohustuslik, 
välja arvatud juhul, kui liikmesriik võtab 
vastu meetmed, millega nõutakse neist 
mõne või kõigi või mõne nende andmete 
osa esitamist.
Käesolevat lõiget ei kohaldata kinode, 
välja arvatud VKEde osutatavad 
toitlustusteenuste suhtes juhul, kui toit 
pakendatakse müügikohal varem kindlaks 
määratud suurusega 
standardpakenditesse, mistõttu toidu või 
joogi lõplik kogus ja koostis on kindlaks 
määratud ja mõõdetav.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

a) liikmesriigid võivad taotleda artikli 9 
lõike 1 punktis c osutatud andmete 
esitamist;

Or. es

Muudatusettepanek 331
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Nagu parlamendis toimunud esimese lugemise ajal kokku lepiti, on uue määruse ettepaneku 
peamine eesmärk tugevdada ühtset turgu ja hõlbustada kaupade vaba liikumist. Teatavasti 
võivad märgistamist käsitlevad siseriiklikud õigusaktid killustada ühtset turgu, mistõttu tuleb 
need vastu võtta pärast läbipaistvat kontrolliprotsessi, s.t viisil, mis kehtib ka muude 
siseriiklike seadusandlike ettepanekute kohta siseturul.

Muudatusettepanek 332
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3 



AM\861438ET.doc 121/158 PE460.950v01-00

ET

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Liikmesriik, kes peab uute toidualast 
teavet käsitlevate õigusnormide 
vastuvõtmist vajalikuks, võib võtta 
kavandatud meetmed alles kolm kuud 
pärast lõikes 1 osutatud teavitamist, 
tingimusel et komisjonilt saadud arvamus 
ei ole negatiivne.

3. Liikmesriik, kes peab uute toidualast 
teavet käsitlevate õigusnormide 
vastuvõtmist vajalikuks, võib võtta 
kavandatud meetmed alles kolm kuud 
pärast lõikes 1 osutatud teavitamist.

Or. it

Muudatusettepanek 333
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui komisjoni arvamus on negatiivne, 
algatab komisjon enne käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud ajavahemiku lõppu artikli 
46 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse, et teha kindlaks, kas 
kavandatavaid meetmeid võib rakendada, 
tehes vajaduse korral asjakohaseid 
muudatusi.

4. Kui komisjoni arvamus on negatiivne, 
algatab komisjon enne käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud ajavahemiku lõppu artikli 
46 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse, et teha vajaduse korral 
ettepanek asjakohaste muudatuste 
tegemiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 334
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui komisjoni arvamus on negatiivne, 
algatab komisjon enne käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud ajavahemiku lõppu artikli 
46 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee
menetluse, et teha kindlaks, kas 

4. Kui komisjoni arvamus on negatiivne, 
algatab komisjon enne käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud ajavahemiku lõppu artikli 
46 lõikes 2 osutatud 
läbivaatamisemenetluse, et teha kindlaks, 
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kavandatavaid meetmeid võib rakendada, 
tehes vajaduse korral asjakohaseid 
muudatusi.

kas kavandatavaid meetmeid võib 
rakendada, tehes vajaduse korral 
asjakohaseid muudatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 5 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ 
(millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest ning 
infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord)1 ei kohaldata käesolevas 
artiklis osutatud teavitamise korra alusel 
võetavate meetmete suhtes.

välja jäetud

__________________
1. ELT L 204, 21.7.1998, lk 37.

Or. en

Selgitus

Nagu parlamendis toimunud esimese lugemise ajal kokku lepiti, on uue määruse ettepaneku 
peamine eesmärk tugevdada ühtset turgu ja hõlbustada kaupade vaba liikumist. Teatavasti 
võivad märgistamist käsitlevad siseriiklikud õigusaktid killustada ühtset turgu, mistõttu tuleb 
need vastu võtta pärast läbipaistvat kontrolliprotsessi, s.t viisil, mis kehtib ka muude 
siseriiklike seadusandlike ettepanekute kohta siseturul.

Muudatusettepanek 336
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse tehnika ja teaduse Selleks et võtta arvesse tehnika ja teaduse 
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arengut, tarbijate tervist või teabevajadusi 
ning tingimusel, et täidetakse artikli 10 
lõikes 2 ja artikli 21 lõikes 2 sätteid, mis 
käsitlevad II ja III lisa muudatusi, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 49 ning artiklites 50 ja 
51 sätestatud tingimustel muuta käesoleva 
määruse lisasid.

arengut, tarbijate tervist või teabevajadusi 
ning tingimusel, et täidetakse artikli 10 
lõikes 2 ja artikli 21 lõikes 2 sätteid, mis 
käsitlevad II ja III lisa muudatusi, võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 49 muuta käesoleva 
määruse lisasid.

Or. en

Muudatusettepanek 337
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 
2 kohaldamist, komisjon, kasutades 
käesolevast määrusest tulenevaid volitusi 
võtta vastu meetmeid artikli 46 lõikes 2 
osutatud regulatiivkomitee menetluse
kohaselt või delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklitele 49 kuni 52:

1. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 
2 kohaldamist, komisjon, kasutades 
käesolevast määrusest tulenevaid volitusi 
võtta rakendusaktidega vastu meetmeid 
artikli 46 lõikes 2 osutatud 
läbivaatamismenetluse kohaselt või 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklile 49:

Or. en

Muudatusettepanek 338
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja 
loomatervishoiu komitee.

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõike 1 alusel asutatud
alaline toiduahela ja loomatervishoiu 
komitee. Kõnealune komitee on komitee 
määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.
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Or. en

Muudatusettepanek 339
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 
sätteid.

Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 
lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm 
kuud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 341
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse viieks aastaks 
alates ...51 õigus võtta vastu artikli 10 
lõikes 2, artikli 12 lõikes 3, artikli 13 lõikes 
5, artikli 19 lõikes 2, artikli 21 lõikes 2, 

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.
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artikli 23 lõikes 2, artikli 29 lõikes 6, artikli 
30 lõikes 2, artikli 35 lõikes 4 ja artiklis 44 
osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon 
koostab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt kuus kuud enne 
viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu selle 
kooskõlas artikliga 50 tagasi võtab.

1 a. Artikli 10 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3, 
artikli 13 lõikes 5, artikli 19 lõikes 2, artikli 
21 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2, artikli 29 
lõikes 6, artikli 30 lõikes 2, artikli 35 lõikes 
4 ja artiklis 44 osutatud volitused 
delegeeritakse viieks aastaks alates...*. 
Komisjon koostab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse vaikimisi
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
uuendamisele vastuväite hiljemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

1 b. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artikli 10 lõikes 2, artikli 12 lõikes 
3, artikli 13 lõikes 5, artikli 19 lõikes 2, 
artikli 21 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2, 
artikli 29 lõikes 6, artikli 30 lõikes 2, 
artikli 35 lõikes 4 ja artiklis 44 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. 
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en
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Muudatusettepanek 342
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 50 ja 51 sätestatud tingimusi.

3. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 10 lõikega 2, 
artikli 12 lõikega 3, artikli 13 lõikega 5, 
artikli 19 lõikega 2, artikli 21 lõikega 2, 
artikli 23 lõikega 2, artikli 29 lõikega 6, 
artikli 30 lõikega 2, artikli 35 lõikega 4 ja 
artikliga 44, jõustub ainult juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel võib 
seda ajavahemikku kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui uue tõsise ohu tekkimisel inimeste 
tervisele on see tungiva kiireloomulisuse 
tõttu vajalik, kohaldatakse artiklis 52 
sätestatud menetlust delegeeritud 
õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud 
artikli 10 lõike 2 ja artikli 21 lõike 2 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 344
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Delegeerimise tagasivõtmine välja jäetud
1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artikli 10 lõikes 2, artikli 12 lõikes 
3, artikli 13 lõikes 5, artikli 19 lõikes 2, 
artikli 21 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2, 
artikli 29 lõikes 6, artikli 30 lõikes 2, 
artikli 35 lõikes ja artiklis 44 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist institutsiooni ja 
komisjoni mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mille suhtes 
võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja 
tagasivõtmise võimalikud põhjused.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
kõnealuses 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

Muudatusettepanek 345
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktide suhtes 
vastuväidete esitamine

välja jäetud

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
kahe kuu võrra.
2. Kui pärast lõikes 1 osutatud tähtaja 
möödumist ei ole Euroopa Parlament ega 
nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid esitanud, avaldatakse see 
Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub 
õigusaktis sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud ajavahemiku 
lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on komisjonile teatanud, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, 
õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud 
institutsioon põhjendab delegeeritud 
õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad 
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, kuni 
nende suhtes ei esitata lõike 3 kohaselt 

1. Käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad 
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, kuni 
nende suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt 
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vastuväiteid. vastuväiteid. Kui delegeeritud õigusakt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehakse, esitatakse põhjendused 
kiirmenetluse kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva artikli alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks 
tehakse, esitatakse põhjendused 
kiirmenetluse kasutamise kohta.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada artikli 49 lõikes 5 osutatud korras. 
Sellisel juhul tunnistab komisjon 
õigusakti kehtetuks kohe, kui talle on 
teatatud Euroopa Parlamendi või 
nõukogu otsusest esitada vastuväiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Toidukaupu, mis on viidud turule või 
märgistatud enne …** ning mis ei vasta 
artikli 9 lõike 1 punktis 1 sätestatud 
nõudele, võib turustada nende varude 
lõppemiseni.

välja jäetud

__________________
54. **Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kuu esimene päev viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Or. en

Selgitus

Kolmeaastane üleminekuaeg on piisav. Ei ole mingit põhjust, miks toitumisalase teabe 
esitamisel peaks üleminekuaeg olema pikem kui kogu muu toitumisalase teabe puhul.

Muudatusettepanek 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave, mis on …* ja 
…** vahel märgitud vabatahtlikult, on 
kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 
29 kuni 34.

välja jäetud

__________________
*. Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kuu esimene päev kolm aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
**. Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kuu esimene päev viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

See ei ole enam vajalik.

Muudatusettepanek 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates …*, välja 
arvatud artikli 9 lõike 1 punkt 1, mida 
kohaldatakse alates …**.

Seda kohaldatakse alates …*.
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________________________ ________________________
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev:
kuu esimene päev kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 
kuu esimene päev kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

** Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kuu esimene päev viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus
Kolm aastat on piisavalt pikk aeg ja pole vajadust näha ette pikemat ajavahemikku 
toitumisalase teabe puhul.

Muudatusettepanek 351
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. „Toitumisalane teave” või „toitumisalase 
teabega märgistus” – teave, mis sisaldab:

„toitumisalane teave” või „toitumisalase 
teabega märgistus” – teave, mis näitab:

a) energiasisaldust või a) energiasisaldust või

b) energiasisaldust ja üht või enamat 
järgmistest toitainetest ja nende eraldi 
viidatud koostisosadest:

b) energiasisaldust ja üht või enamat 
järgmistest toitainetest ja nende 
koostisosadest: 

– rasvad (küllastunud rasvhapped,
transrasvhapped, monoküllastumata 
rasvhapped, polüküllastumata rasvhapped);

– rasvad (küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped, monoküllastumata 
rasvhapped, polüküllastumata rasvhapped);

– süsivesikud (suhkrud, polüoolid, tärklis); – süsivesikud (suhkrud, polüoolid, tärklis);
– sool – sool;
– kiudained; – kiudained; 
– valgud; – valgud;

– XIII lisa A-osa punktis 1 loetletud mis 
tahes vitamiinid või mineraaltoitained, 
mida esineb XIII lisa A-osa punktis 2 
määratletud märkimisväärsetes kogustes;

– XIII lisa A-osa punktis 1 loetletud mis 
tahes vitamiinid või mineraaltoitained, 
mida esineb XIII lisa A-osa punktis 2 
määratletud märkimisväärsetes kogustes;

Or. en
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Muudatusettepanek 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt -1 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

-1. GLUTAMIINHAPET VÕI SELLE SOOLASID 
SISALDAVAD TOIDUD
Toidud, mis sisaldavad 
ühte või mitut järgmistest 
lisaainetest: E620, E621, 
E622, E623, E624 ja E625

„Sisaldab maitsetugevdajat”

Or. en

Selgitus

Osa esimese lugemise muudatusettepanekust 275.

Muudatusettepanek 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt -1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Erimeetodil tapetud loomade lihast 
tooted
„Liha, mis on saadud loomadelt, keda 
enne tapmist ei uimastatud”
1 a.1Liha ja lihatooted, mis on saadud 
loomadelt, keda enne tapmist ei 
uimastatud, st kes tapeti rituaalselt

Or. en
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Muudatusettepanek 354
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 1 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. TOIDUAINED, MILLE TOOTMISEL ON ARVESSE 
VÕETUD LOOMADE HEAOLU
1 a.1 Toiduained, mis 
sisaldavad halal meetodil 
tapetud loomade liha

„Halal meetodil 
tapetud looma lihast 
toode”

1 a.2 Toiduained, mis 
sisaldavad šehita meetodil 
tapetud loomade liha

„Šehita meetodil 
tapetud looma lihast 
toode”

Or. en

Muudatusettepanek 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 2.3 – parempoolne veerg

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

„Sisaldab fenüülalaniiniallikat.” „Sisaldab aspartaami (koostises 
fenüülalaniini ja võib olla sobimatu 
rasedatele)”

Or. fr

Muudatusettepanek 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

„Sisaldab isu 
parandavaid 
koostisosi”

Or. en

Selgitus

EP esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 4.2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4.2 Punktis 4.1 
nimetamata toidud, 
millele on 
toitumisalasel või 
füsioloogilisel 
eesmärgil lisatud 
kofeiini. 

„Lisatud kofeiini. Ei 
ole soovitatav lastele 
ega rasedatele” – see 
märge peab olema 
lisatud toote 
nimetusega samas 
vaateväljas, millele 
järgneb kooskõlas 
käesoleva määruse 
artikli 13 lõikega 1 
sulgudes olev viide 
kofeiini sisaldusele 
väljendatuna 
milligrammides 
100g/ml kohta. 
Toidulisandite puhul 
peab kofeiinisisaldus 
olema märgitud 
päevaseks 
tarbimiseks 
soovitatava koguse 
kohta.

Toidud, välja arvatud 
joogid, millele on 
toitumisalasel või 
füsioloogilisel eesmärgil 
lisatud kofeiini.

„Sisaldab kofeiini. 
Ei ole soovitatav 
lastele ega 
rasedatele” – see 
märge peab olema 
lisatud toote 
nimetusega samas 
vaateväljas, 
millele järgneb 
kooskõlas 
käesoleva määruse 
artikli 13 lõikega 1 
sulgudes olev 
viide kofeiini 
sisaldusele 
väljendatuna 
milligrammides 
100g/ml kohta. 
Toidulisandite 
puhul peab 
kofeiinisisaldus 
olema märgitud 
päevaseks 
tarbimiseks 
soovitatava koguse 
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kohta

Or. en

Selgitus

Seaduse lünkade vältimiseks oleks parem kasutada sõna „sisaldab”, sest näiteks guarana on 
kõrge kofeiinisisaldusega lisand ning seda ei kantaks märgistusele, kui kasutatakse sõna 
„lisatud”. Samuti joogid, mille maitsestamiseks lisatud kofeiinisisaldus on alla 150 mg/l, 
peaksid jääma punkti 4.2 kohaldamisalast välja. 

Muudatusettepanek 358
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 4.2 – vasakpoolne veerg

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4.2 Punktis 4.1 nimetamata
toidud, millele on toitumisalasel 
või füsioloogilisel eesmärgil 
lisatud kofeiini. 

Toidud, välja arvatud joogid, millele on 
füsioloogilisel eesmärgil lisatud kofeiini.

Or. en

Selgitus

Osa esimese lugemise muudatusettepanekust 275.

Muudatusettepanek 359
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 a . ERIMEETODIL TAPETUD LOOMADE LIHAST 
TOOTED
5 a.1 Liha ja lihatooted, mis 
on saadud loomadelt, keda 

„Liha, mis on saadud 
loomadelt, keda enne 
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enne tapmist ei uimastatud, 
st kes tapeti rituaalselt

tapmist ei uimastatud”

Or. en

Selgitus
Muudatusettepanekuga taastatakse parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 360
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

[kogu IV lisa tekst] välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 361
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 19 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

19. toit, millega tootja varustab väikestes 
tootekogustes vahetult lõpptarbijat või
kohalikku jaemüüjat, kes vahetult varustab 
lõpptarbijat.

19. toit, kaasa arvatud mikroettevõtete ja 
kohalike jaemüüjate poolt 
käsitöönduslikult valmistatud tooted,
millega tootja varustab väikestes 
tootekogustes vahetult lõpptarbijat või 
kohalikku jaemüüjat, kes vahetult varustab 
lõpptarbijat.

Or. de

Muudatusettepanek 362
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 19 a (uus) 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

19 a. püsiva märgistusega klaaspudelid.

Or. it

Selgitus
Vt parlamendi esimese lugemise seisukohas esitatud muudatusettepanekut 223.

Muudatusettepanek 363
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 19 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

19 a. käsitöönduslikult valmistatud tooted;

Or. en

Muudatusettepanek 364
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 19 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

19 a. püsiva märgistusega klaaspudelid.

Or. en

Selgitus

Püsiva märgistusega pudelid on korduvkasutamiseks mõeldud klaaspudelid, millel on otse 
klaasile trükitud või graveeritud märgistus. Ettepanekuga laiendatakse toitumisalase teabega 
märgistuse kohustuslike osade kasutamist püsiva märgistusega pudelitele. Võttes arvesse ELis 
praegu kasutusel olevate selliste pudelite suurt väärtust (ligi 60 miljonit eurot) ja nende pikka 
kasutusiga (8–12 aastat), tuleks toetada parlamendi esimese lugemise seisukohta 
(muudatusettepanekud 124 ja 223) ja kaotada toitumisase teabega märgistamise kohustus 
selliste pudelite puhul.
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Muudatusettepanek 365
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Lihatoote puhul, mida müüakse 
jaotustüki, kondiga praetüki, lõigu, 
portsjoni või rümba kujul või soolatult, 
tuleb märgistusel toidu nimetuses 
märkida:
a) lisatud koostisained, mis on ülejäänud 
lihast erineva loomse päritoluga, ning
b) lisatud vesi järgmistel tingimustel:
– kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata liha 
või kuumtöödeldud soolaliha puhul 
lisatud vesi, kui see moodustab toote 
kaalust rohkem kui 5 %;
– kuumtöötlemata soolaliha puhul 
töötlemise käigus lisatud vesi, mis 
moodustab toote kaalust enam kui 10 %.
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 koostisosad ning
b) lisatud vesi, kui see moodustab toote 
kaalust rohkem kui 5 %.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

sisaldama andmeid või tuleb sellele lisada 
andmed toidu füüsilise oleku või 
eritöötluse kohta (nt pulbristatud, 
taaskülmutatud, külmkuivatatud, 
sügavkülmutatud, sulatatud, 
kontsentreeritud, suitsutatud) kõikidel 
juhtudel, kui sellise info puudumine võiks 
ostmisel eksitada.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

1. Toiduaine nimetus peab sisaldama 
andmeid või sellele tuleb lisada andmed 
toidu füüsikalise oleku või eritöötluse 
kohta (nt pulbristatud, taaskülmutatud, 
külmkuivatatud, sügavkülmutatud, 
sulatatud, kontsentreeritud, suitsutatud) 
kõikidel juhtudel, kui sellise info 
puudumine võiks ostjat eksitada.

Or. en

Muudatusettepanek 368
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Toiduaine nimetus peab sisaldama 
andmeid või sellele tuleb lisada andmed 
toidu füüsikalise oleku või eritöötluse 
kohta (nt pulbristatud, külmkuivatatud, 
sügavkülmutatud, kontsentreeritud, 
suitsutatud) kõikidel juhtudel, kui sellise 

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

Or. en

Muudatusettepanek 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

1. Toiduaine nimetus peab sisaldama 
andmeid või sellele tuleb lisada andmed 
toidu füüsikalise oleku või eritöötluse 
kohta (nt pulbristatud, külmkuivatatud, 
sügavkülmutatud, kontsentreeritud, 
suitsutatud, desodoreeritud) kõikidel 
juhtudel, kui sellise info puudumine võiks 
ostjat eksitada.

Or. it

Muudatusettepanek 370
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 371
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 372
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

2. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 373
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 374
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”, kui selle puudumine võiks 
olla eksitav.

Or. en

Selgitus

Tarbija peaks saama teavet toidu valmistamisprotsessi kohta, juhul kui see oleks eksitav toidu 
omaduste seisukohast. Külmutamist kasutatakse toiduainetööstuses mitmel otstarbel, 
sealhulgas säilitamisel ja toote viilutamise hõlbustamiseks Selleks et tarbija saaks asjakohast 
teavet, on oluline selgitada, millisel juhul sätet kohaldatakse. Keskenduda tuleks sellele, mis 
on tarbija huvides, ja juhtudele, kus teabe andmine aitab hoiduda tarbija eksitamisest.

Muudatusettepanek 375
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”, välja arvatud juhul, kui toode 
sobib taaskülmutamiseks.

Or. en

Selgitus

Tarbija peaks saama teavet toidu valmistamisprotsessi kohta, juhul kui see oleks eksitav toidu 
omaduste seisukohast. Külmutamist kasutatakse toiduainetööstuses mitmel otstarbel, 
sealhulgas transportimisel, säilitamisel ja toote viilutamise hõlbustamiseks Selleks et tarbija 
saaks asjakohast teavet, on oluline selgitada, millisel juhul sätet kohaldatakse. Tuleks 
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keskenduda juhtudele, kus teave on tarbijale praktilise väärtusega, näiteks juhul, kui 
taaskülmutamine ei ole sobiv, sest see vähendaks toote kvaliteeti või ohtust.

Muudatusettepanek 376
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”, kui see kujutab tõendatud 
ohtu tervisele.

Or. en

Muudatusettepanek 377
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”, kui see kujutab tõendatud 
ohtu tervisele.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 



PE460.950v01-00 144/158 AM\861438ET.doc

ET

külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”, välja arvatud juhul, kui toit 
sobib taaskülmutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”.

2. Toidu puhul, mis on enne müüki olnud 
külmutatud ja mida müüakse sulatatult, 
peab toidu nimetusele lisama märke 
„sulatatud”, välja arvatud juhul, kui toit 
sobib taaskülmutamiseks.

Or. en

Selgitus

Kui eelnevalt sulatatud toote taaskülmutamine ei tekita toiduohutuse probleeme, siis ei peaks 
olema kohustuslik lisada märget „sulatatud”.

Muudatusettepanek 380
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Kui punktis 2 nimetatud toit koosneb 
rohkem kui ühest koostisosast, on märge 
nõutav ainult juhul, kui kogu toode on 
enne lõpptarbijale müümist külmutatud.

Or. en
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Selgitus

Tarbija peaks saama teavet toidu valmistamisprotsessi kohta, juhul kui see oleks eksitav toidu 
omaduste seisukohast. Külmutamist kasutatakse toiduainetööstuses mitmel otstarbel, 
sealhulgas säilitamisel ja toote viilutamise hõlbustamiseks Selleks et tarbija saaks asjakohast 
teavet, on oluline selgitada, millisel juhul sätet kohaldatakse. Keskenduda tuleks sellele, mis 
on tarbija huvides, ja juhtudele, kus teabe andmine aitab hoiduda tarbija eksitamisest.

Muudatusettepanek 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

B OSA – „VORSTISOOLE” NIMETUST 
PUUDUTAVAD ERINÕUDED
Koostisosade loetelus tähistatakse 
vorstisooled järgmiselt:
„looduslik vorstisool”, kui kasutatud sool 
on valmistatud sõraliste soolestikust;
„kunstsool” – kõigil muudel juhtudel.
Kui kunstsool ei ole söödav, tuleb see ära 
märkida.

Or. de

Muudatusettepanek 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Toitude puhul, milles komponent või 
koostisosa, mis tarbija ootuste kohaselt on 
tavaliselt kasutatav või toidus loomulikult 
sisalduv, on asendatud erineva komponendi 
või koostisosaga, peab märgistusel olema 
lisaks koostisosade loetelule selge märge 
selle komponendi või koostisosa kohta, 
mida on osaliselt või täielikult 

4. Toitude puhul, milles komponent või 
koostisosa, mis tarbija ootuste kohaselt on 
tavaliselt kasutatav või toidus loomulikult 
sisalduv, on asendatud erineva komponendi 
või koostisosaga, peab märgistusel olema 
lisaks koostisosade loetelule selgelt ja 
nähtavalt esitatud üks järgmistest 
märgetest:
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asendamiseks kasutatud.

a) „(toidu nimetus) valmistamisel on 
(asendatava/ asendatavate 
komponendi/komponentide või 
koostisosa/koostisosade nimetus) asemel 
kasutatud (asendatud 
komponendi/komponentide või 
koostisosa/koostisosade nimetus)” või
b) „(toidu nimetus) valmistamisel on 
kasutatud (asendatud 
komponendi/komponentide või 
koostisosa/koostisosade nimetus) 
asendajat” või „(toidu nimetus) 
valmistamisel on kasutatud (asendatud 
komponendi/komponentide või 
koostisosa/koostisosade nimetus) 
imitatsiooni”.

Or. de

Selgitus

Nõukogu kasutatud sõnastuse kohaselt peaks toidu tootja lisama toote märgistusele pika ja 
üksikasjaliku asendavate koostisosade kirjelduse. Tarbijate parema kaitsmise tagamiseks on 
oluline, et märgistus oleks selge ja arusaadav ning kirjeldama seda, mis tarbijal on vaja 
teada selleks, et teha teadlik ost.

Muudatusettepanek 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 4 a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4 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
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Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 4 b (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4 b. Lihatoote puhul, mida müüakse 
jaotustüki, kondiga praetüki, lõigu, 
portsjoni või rümba kujul või soolatult, 
tuleb märgistusel toidu nimetuses 
märkida:
a) lisatud koostisained, mis on ülejäänud 
lihast erineva loomse päritoluga, ning
b) lisatud vesi järgmistel tingimustel:
– kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata liha 
või kuumtöödeldud soolaliha puhul 
lisatud vesi, kui see moodustab toote 
kaalust rohkem kui 5 %;
– kuumtöötlemata soolaliha puhul lisatud 
vesi, kui see moodustab toote kaalust 
rohkem kui 10 %.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 4 c (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 386
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – B osa – tabel – punkt 1 – parempoolne veerg – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

„Õli” ja „Õli” ja

– vajaduse korral omadussõna „taimne” 
või „loomne” või

– vajaduse korral omadussõna „loomne” 
(või viide konkreetsele loomsele 
päritolule) või

– viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

– viide konkreetsele taimsele päritolule.

Or. es

Selgitus
Vt esimese lugemise muudatusettepanekut 263.

Muudatusettepanek 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – B osa – tabel – punkt 1 – parempoolne veerg – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

„Õli” ja „Õli“ ja vajaduse korral kas omadussõna 
„loomne” (või viide konkreetsele loomsele 
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päritolule) või viide õli konkreetsele 
taimsele päritolule.

– vajaduse korral omadussõna „taimne” 
või „loomne” või

Kui ei ole võimalik tagada, et toode ei 
sisalda teatud taimeõli, tuleb kasutada 
märgistust „võib sisaldada”.

– viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – B osa – tabel – punkt 1 – parempoolne veerg – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

„Õli” ja „Õli“ ja vajaduse korral kas omadussõna 
„loomne” (või viide konkreetsele loomsele 
päritolule) või viide õli konkreetsele 
taimsele päritolule.

– vajaduse korral omadussõna „taimne” 
või „loomne” või

Kui ei ole võimalik tagada, et toode ei 
sisalda teatud taimeõli, tuleb kasutada 
märgistust „võib sisaldada”.

– viide rasva konkreetsele taimsele või
loomsele päritolule.

Or. en

Selgitus
Muudatusettepanekuga taastatakse parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – B osa – tabel – punkt 1 – parempoolne veerg – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Omadussõna „täielikult või osaliselt 
hüdrogeenitud”, nagu asjakohane, peab 
olema lisatud hüdrogeenitud rasva puhul, 
välja arvatud juhul, kui küllastunud 
rasvade ja transrasvhapete kogus on 

Omadussõna „täielikult või osaliselt 
hüdrogeenitud”, nagu asjakohane, peab 
olema lisatud hüdrogeenitud rasva puhul.



PE460.950v01-00 150/158 AM\861438ET.doc

ET

toitumisalases teabes ära toodud.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht.

Muudatusettepanek 390
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – B osa – tabel – punkt 2 – parempoolne veerg – lõik 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

„Rasv” ja „Rasv” ja viide rasva konkreetsele taimsele 
või loomsele päritolule.

– vajaduse korral omadussõna „taimne” 
või „loomne” või
– viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

Or. es

Selgitus

Vt esimese lugemise muudatusettepanekut 279.

Muudatusettepanek 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – B osa – tabel – punkt 2 – parempoolne veerg – lõik 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

„Rasv” ja „Rasv” ja viide rasva konkreetsele taimsele 
või loomsele päritolule

– vajaduse korral omadussõna „taimne” 
või „loomne” või
– viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.
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Or. en

Selgitus
Euroopa Parlamendi esimese lugemise seiukoht.

Muudatusettepanek 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – B osa – tabel – punkt 15 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

15 a. Puu- ja 
juurviljadest, 
söödavatest taimedest 
või nende osadest 
mehhaanilis-
füüsikalise protsessi 
teel saadud looduslikud 
ekstraktid, mida 
kasutatakse 
kontsentreeritud kujul 
toitude värvimiseks

„Värviandev toiduaine”

Or. en

Selgitus

Värviandvaid toiduaineid kasutatakse tootmisel muude toiduainete värviva lisandina. Mõiste 
tähistamise abil muutub värviva omaduse sihtotstarve tarbija jaoks koostisosade loetelus 
märgatavaks. Kuna ühenduse õigusaktides ei ole sätestatud kohustust anda teavet 
värviandvate toiduainete kohta, on kohane asendada täpne nimetus toidurühma nimetusega.

Muudatusettepanek 393
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – C osa – loetelu

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Hape Hape

Happesuse regulaator Happesuse regulaator
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Paakumisvastane aine Paakumisvastane aine
Vahutamisvastane aine Vahutamisvastane aine

Antioksüdant Antioksüdant

Mahuaine Mahuaine

Toiduvärv Toiduvärv

Emulgaator Emulgaator

Emulgeeriv sool1 Emulgeeriv sool1

Ensüümid*

Tardaine Tardaine

Lõhna- ja maitsetugevdaja Lõhna- ja maitsetugevdaja

Jahu parendaja Jahu parendaja

Vahustusained Vahustusained

Želeeriv aine Želeeriv aine

Glaseeraine Glaseeraine

Niiskusesäilitaja Niiskusesäilitaja

Modifitseeritud tärklis2
Modifitseeritud tärklis2

Säilitusaine Säilitusaine

Propellent Propellent

Kergitusaine Kergitusaine

Sekvestrant Sekvestrant

Stabilisaator Stabilisaator

Magusaine Magusaine

Paksendaja Paksendaja
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_________________ _________________
1 Ainult sulatatud juustude ja sulatatud 
juustudel põhinevate toodete puhul. 

1 Ainult sulatatud juustude ja sulatatud 
juustudel põhinevate toodete puhul. 

2 Erinime või E-numbrit ei ole vaja esitada. 2 Erinime või E-numbrit ei ole vaja esitada.
* Erinime või E-numbrit ei ole vaja esitada. * Erinime või E-numbrit ei ole vaja esitada.

Or. en

Selgitus

Lisaained: paljudel lisaainetel on väga pikad ja/või tehnilised nimetused, mis ei anna 
tarbijatele lisateavet, kuid võtavad märgistusel palju ruumi. Sellepärast on õigustatud lubada 
kasutada lühemaid või üldnimetusi. 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 394
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – D osa – punkt 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Lõhna- ja maitseained tähistatakse kas
sõnadega „lõhna- ja maitseained” või 
lõhna- või maitseaine veelgi täpsema 
nimetuse või kirjeldusega.

1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist,
tähistatakse lõhna- ja maitseaineid
sõnadega:

– „lõhna- ja maitseained”
või lõhna- ja maitseaine täpsema nimetuse 
või kirjeldusega, kui lõhna- ja 
maitsekomponent sisaldab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 1334/2008 
(mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid 
lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid 
lõhna- ja maitseomadustega toidu 
koostisosi) artikli 3 lõike 2 punktides b, c, 
d, e, f, g ja h määratletud lõhna- ja 
maitseaineid;
– „suitsutuspreparaat” või 
„suitsutuspreparaadid” või 
„toidust(toitudest) või toidurühmast või 
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lähtematerjalist(lähtematerjalidest)” 
toodetud 
„suitsutuspreparaat(suitsupreparaadid” 
(nt pöökpuust toodetud suitsupreparaat), 
kui lõhna- ja maitsekomponent sisaldab 
määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 3 lõike 
2 punktis f määratletud lõhna- ja 
maitseaineid ning annab toidule suitsuse 
maitse.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – D osa – punkt 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Väljendit „looduslik” või muid sisuliselt 
sama tähendusega väljendeid võib 
kasutada ainult selliste lõhna- ja 
maitseainete puhul, mille lõhna- ja 
maitsekomponent koosneb ainult määruse 
(EÜ) nr 1334/2008 artikli 3 lõike 2 punktis 
b määratletud lõhna- ja maitseühenditest 
ja/või kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 
punktis d määratletud lõhna- ja 
maitsepreparaatidest.

3. Mõistet „looduslik” kasutatakse lõhna-
ja maitseainete kirjeldamiseks kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikliga 16.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – D osa – punkt 4 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui lõhna- ja maitseaine nimetus 
sisaldab viidet koostisosade taimsele või 
loomsele olemusele või päritolule, siis
võib kasutada väljendit „looduslik” või 

4. Erandina määruse (EÜ) nr 1334/2008 
artikli 16 lõikest 6 võib mõistet
„looduslikud lõhna- ja maitseained” 
kasutada samuti juhul, kui kõnealuse 
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muid sisuliselt sama tähendusega 
väljendeid ainult juhul, kui lõhna- või 
maitsekomponent on asjakohase 
füüsikalise, ensümaatilise või 
mikrobioloogilise meetodi või 
traditsioonilise toiduvalmistamise abil 
eraldatud üksnes või peaaegu üksnes 
asjaomasest toidust või lõhna- ja 
maitseaine lähtematerjalist.

artikli lõike 4 või 5 tingimused on 
täidetud.

Or. en

Selgitus

Määrus tuleks viia kooskõlla muudatustega, mis tehti määrusega (EÜ) nr 1334/2008, millega 
kehtestatakse lõhna- ja maitseainete tähistamise eeskirjad. Siiski on mõisted nagu „looduslik 
maasika lõhna- ja maitseaine koos teiste looduslike lõhna- ja maitseainetega” liiga pikad: 
Muudatusettepanekuga võimaldatakse tootjatel olla paindlikumad.

Muudatusettepanek 397
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c a) mille suhtes kohaldatakse 
siseriiklikke meetmeid, mis vabastavad 
sellest kohustusest, kui pakk kaalub 50g 
või vähem.

Or. en

Selgitus

Kogu ELis on paljud liikmesriigid välja töötanud minimaalset netokaalu käsitlevad eeskirjad 
paljudele toiduainetele, eelkõige kondiitritoodetele. Nende eeskirjade muutmine ja netokaalu 
näitamise kohustus on koormab oluliselt väikseid ettevõtteid, mis müüvad tarbijatele neid 
kaupu peaaegu kasumit saamata. Selleks et mitte koormata eeskirjade muutmise tõttu 
nimetatud ettevõtteid, tuleks teha nõuetest erandeid.

Muudatusettepanek 398
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa 
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Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

[kogu XI lisa tekst] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 25 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 399
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – pealkiri 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

LIHA LIIGID, MILLE PUHUL ON 
PÄRITOLURIIGI VÕI LÄHTEKOHA 
MÄRKIMINE KOHUSTUSLIK

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 25 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 400
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – punkt 1 – pealkiri 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

VITAMIINIDE JA 
MINERAALTOITAINETE 
VÕRDLUSKOGUSED 
(TÄISKASVANUTEL)

VITAMIINIDE JA 
MINERAALTOITAINETE PÄEVASED
VÕRDLUSKOGUSED 
(TÄISKASVANUTEL)

Or. en
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Selgitus

Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 242).

Muudatusettepanek 401
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – punkt 2 – lõik 1 – taane 3 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 15 % punktis 1 osutatud päevasest 
soovitatavast kogusest portsjoni kohta, kui 
pakend sisaldab ainult ühe portsjoni.

– 15 % punktis 1 osutatud päevasest 
soovitatavast kogusest portsjoni kohta, kui 
pakend sisaldab ainult ühe portsjoni.

– 5% päevasest soovitatavast kogusest 
100 kcal kohta muude toodete puhul, 
välja arvatud joogid.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt ei tohi veerohkete ja/või madala energiatasemega toitude puhul viidata 
vitamiinide ja mineraalide sisaldusele. See ei ole kooskõlas Codex Alimentariuses sätestatud 
märgistamisega, sest seal on võimalus esitada kalorsus protsentides. Kuna viide (5% 
päevasest soovitatavast kogusest) 100 kcal kohta on välja jäetud, siis paljude puuviljade, 
juurviljade või piimatoodete puhul ei ole võimalik esitada mikroelementide sisaldust 
(vitamiinide ja mineraalide allikas), sest need sisaldavad palju vett.

Muudatusettepanek 402
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
XV lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Toitumisalases teabes kasutatavad 
mõõtühikud energiasisalduse kohta 
(kilodžaulid (kJ) ja kilokalorid (kcal)) ning 
kaalu kohta (grammid (g), milligrammid 
(mg) ja mikrogrammid (μg)) ning teabe 
esitamise järjekord, kus asjakohane, on 

Toitumisalases teabes kasutatavad 
mõõtühikud energiasisalduse kohta 
kilokalorid (kcal)) ning kaalu kohta 
(grammid (g), milligrammid (mg) ja 
mikrogrammid (μg)) ning teabe esitamise 
järjekord, kus asjakohane, on järgmine:
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järgmine:

Or. en

Selgitus

Nagu lepiti kokku parlamendis toimunud esimese lugemise käigus, on uue määruse eesmärk 
parandada tarbijatele antavat teavet. Kuna kalorid on kõige tuntum mõõt ja teatavasti on 
paljudel tarbijatel juba praegu raskusi märgistusel esitatavast toitumisalasest teabest 
arusaamisega, siis kilodžaulide märkimine on üleliigne ja ei tarvitse olla otstarbekas. 


