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LÜHISELGITUS

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon käsitleb teist korda komisjoni ettepanekut toidualase teabe 
esitamise kohta tarbijatele. Arvamuse koostaja avaldab tunnustust suurele tööle, mida 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni eelmine koosseis panustas arvamusse, mille koostas 
Bernadette Vergnaud. Arvamuse koostaja otsustas mitte avada Pandora laegast ning seetõttu 
mitte esitada tohutul hulgal uusi muudatusettepanekuid. Selle asemel otsustas arvamuse 
koostaja kaasata suurema osa eelnimetatud arvamusest, mis sai eelmises siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonis häälteenamuse. Sellisele otsusele viis ühest küljest siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni eelmise koosseisu tohutu töö tunnustamine ning teisest küljest vajadus 
teha kompromisse, et saavutada toiduainete märgistamise jätkusuutlik tase Euroopas.

Arvamuse koostaja tunnistab asjaolu, et debatt toiduainete märgistamise üle oli 
tänavukevadises Euroopa Parlamendi valimiskampaanias tähtsal kohal. Seepärast on vaja 
arutada teatavaid komisjoni ettepanekus sisalduvaid probleeme. Käesoleva arvamuse eesmärk 
kattub 2009. aasta veebruaris vastu võetud pr Vergnaud’ arvamuse omaga. Tarbijatel peab 
olema võimalus teha teadlikke otsuseid oma toiduvaliku osas. Kõige muu hulgas peavad need 
teadlikud otsused aitama lahendada kasvavat ülekaalulisuse probleemi Euroopas.

Toidualane teave peab seetõttu andma põhjaliku ülevaate tarbija poolt ostetava konkreetse 
toiduaine koostisest ning samas andma lühidalt teavet ka toote sobivuse kohta tervislikku 
toiduvalikusse. Sellest tulenevalt on arvamuse koostaja otsustanud arvamusse lisada mitmeid 
muudatusettepanekuid eelmise komisjoni arvamusest.

Põhilise punktina on arvamuse koostaja otsustanud alles jätta toitumisalase teabe kohustusliku 
sisu, nagu soovitas ka komisjoni eelmine koosseis. Arvamuse koostaja toob välja 8 põhilist 
toitainet – väljendatuna alati 100 grammi või 100 ml kohta –, mis tuleb esitada ühel ja samal 
pakendi väljal. See ei pea tingimata asuma kõige nähtavamas osas või pakendi esiküljel.
Arvamuse koostaja ettepanek on, et pakendi esiküljel tuleks anda lühiteave. Seetõttu teeb 
arvamuse koostaja ettepaneku, et energiasisaldus (kalorsus) peaks asuma pakendi esiküljel.
Seda teavet peaks täiendama värvkood, mis näitab, kas tegu on kõrge, keskmise või madala 
energiasisaldusega toiduga.

Teine täiendus puudutab arvamuse koostaja ettepanekut, et märgistada tuleks kõik alkoholi 
liigid. Alkohol sisaldab suurel hulgal kaloreid, millel võib olla suur mõju igapäevasele 
energiatarbimisele. Arvamuse koostaja on seisukohal, et tarbija peaks selle teabe saama 
toidualase teabe analüüsimisega samal ajal.

Informeeritud ja teadlikumad tarbijad suudavad oma tervise eest ise vastutuse võtta.
Arvamuse koostaja on veendunud, et toidualase teabe parandamine on Euroopa tarbijatele 
nende igapäevases elus äärmiselt oluline, võimaldades neil ostes teha teadlikke valikuid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Toitumise ja tervise vahelise seose 
ning isiklikele vajadustele sobiva 
toiduvaliku vastu valitseb avalik huvi. 
Komisjoni valges raamatus „Toitumise, 
ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud 
terviseküsimustega tegelemise Euroopa 
strateegia” märgiti, et toitumisalase teabega 
märgistamine on oluline vahend, mis 
teavitab tarbijaid toiduainete koostisest ja 
aitab neil teha teadlikku valikut. ELi 
tarbijapoliitika strateegias aastateks 2007–
2013 on rõhutatud, et tarbijate teadlike 
valikute soodustamine on oluline nii tõhusa 
konkurentsi tekke kui ka tarbijate heaolu 
seisukohast. Teadmised toitumise 
põhimõtete kohta ja asjakohane 
toitumisalane teave toiduainetel aitaksid 
tarbijat teadlike valikute tegemisel 
oluliselt.

(10) Toitumise ja tervise vahelise seose 
ning isiklikele vajadustele sobiva 
toiduvaliku vastu valitseb avalik huvi. 
Komisjoni valges raamatus „Toitumise, 
ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud 
terviseküsimustega tegelemise Euroopa 
strateegia” märgiti, et toitumisalase teabega 
märgistamine on üks meetod, mis teavitab 
tarbijaid toiduainete koostisest ja aitab neil 
teha teadlikku valikut. Liikmesriikide 
läbiviidavad haridus- ja 
teavituskampaaniad on oluline 
mehhanism, mille kaudu parandada 
tarbija arusaama toidualasest teabest. ELi 
tarbijapoliitika strateegias aastateks 2007–
2013 on rõhutatud, et tarbijate teadlike 
valikute soodustamine on oluline nii tõhusa 
konkurentsi tekke kui ka tarbijate heaolu 
seisukohast. Teadmised toitumise 
põhimõtete kohta ja asjakohane 
toitumisalane teave toiduainetel aitaksid 
tarbijat teadlike valikute tegemisel 
oluliselt.

Selgitus

Toitumise ja tarbijate toitumisalaste arusaamade parandamist ei saa saavutada üksnes 
märgistamisega. Isegi praegu ei mõista tarbijad osa märgistusalasest teabest ning on 
ülioluline, et liikmesriigid osaleksid rohkem tarbijate arusaamise parandamiseks kavandatud 
teavituskampaaniates.

Muudatusettepanek 2
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toiduga kauplemine, selle 
pakkumine või müük eraisikute poolt 
heategevusüritustel või kohalikel laatadel 
või kogunemistel ei kuulu käesoleva 
määruse kohaldamisalasse.

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toidu tarnimine kolmandatele 
isikutele, selle pakkumine või müük 
eraisikute poolt nt heategevusüritustel või 
kohalikel laatadel või kogunemistel, aga 
ka toiduainete müük põllumajandusliku 
otseturustuse eri vorme kasutades, ei 
kuulu käesoleva määruse 
kohaldamisalasse.

Selgitus

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation.

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Uusi kohustuslikke toidualase teabe 
nõudeid tuleks aga kehtestada üksnes 
juhul, kui need on vajalikud, lähtudes 
subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja 
jätkusuutlikkuse põhimõttest.

(19) Uusi kohustuslikke toidualase teabe 
nõudeid tuleks aga kehtestada üksnes 
juhul, kui need on vajalikud, lähtudes 
subsidiaarsuse, proportsionaalsuse, 
läbipaistvuse ja jätkusuutlikkuse 
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põhimõttest.

Selgitus

Et jääda kooskõlla praeguste ELi eesmärkidega saavutada täielikult toimiv siseturg, on 
oluline, et mis tahes uutest nõuetest antakse teada ja kõik sidusrühmad uurivad neid 
põhjalikult, tagamaks, et need on õigustatud ega takista kaupade vaba liikumist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) Et vältida käitlejate toidualase teabe 
alast vastutust käsitlevate eeskirjade 
killustumist, on asjakohane toidukäitlejate 
sellealast vastutust selgitada. Ilma et see 
piiraks määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 
19 kohaldamist, peaksid toidukäitlejad, 
kes tegelevad toidualast teavet mitte 
mõjutava jaemüügi või turustamisega, 
tegutsema kohe, kui nad saavad teada, et 
toit ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

Selgitus

On vaja selgitada, millistel asjaoludel peavad toidukäitlejad, kes tegelevad toidualast teavet 
mitte mõjutava tegevusega, võtma meetmeid käesolevas määruses kehtestatud nõuete 
täitmiseks. Samuti on tähtis täpsustada, et artikli 8 sätted ei piira määruse (EÜ) nr 178/2002 
artiklist 19 tulenevaid kohustusi, mida jaemüüjad peavad täitma.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et võtta arvesse toidualase teabe 
valdkonnas toimunud muutusi ja arengut, 
tuleks ette näha sätted, millega antakse 
komisjonile volitused muuta kohustusliku 
teabe loetelu kas andmete lisamise või 
eemaldamise teel ning selleks, et 
võimaldada teatavaid andmeid esitada 

(23) Et võtta arvesse toidualase teabe 
valdkonnas toimunud muutusi ja arengut, 
tuleks ette näha sätted, millega antakse 
komisjonile volitused muuta kohustusliku 
teabe loetelu kas andmete lisamise või 
eemaldamise teel ning selleks, et 
võimaldada teatavaid andmeid esitada 
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alternatiivsete vahendite abil.
Konsulteerimine sidusrühmadega peaks 
hõlbustama toidualase teabega seotud 
nõuete õigeaegset ja sihipärast muutmist.

alternatiivsete vahendite abil. Avalik
konsulteerimine kõikide sidusrühmadega 
peaks hõlbustama toidualase teabega 
seotud nõuete õigeaegset ja sihipärast 
muutmist.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning väike kirja 
suurus on üks peamisi põhjusi, miks 
tarbijad toiduainete märgistusega rahul ei 
ole.

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning sellest 
tulenevalt peaks selliseid tegureid nagu
kirja suurus, liik, värv ja kontrastsus koos 
arvesse võtma, et tagada tarbijate 
rahulolu toiduainete märgistusega.

Selgitus

Märgistuse loetavus on tarbijate jaoks olulise tähtsusega ja peaks uue määruse raames olema 
jätkuvalt nõutav. Märgistuse selguse hindamisel peaks siiski arvesse võtma mitmeid tegureid, 
mitte üksnes kirja suurust.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Kooskõlas Euroopa Parlamendi 
varasema resolutsiooni, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse, 
komisjoni töö ning üldsuse murega seoses 
alkoholist tingitud kahjuga eelkõige 
noortele ja haavatavatele tarbijatele peaks 
komisjon koos liikmesriikidega 
kehtestama niisuguste jookide nagu nn 
alcopoppide määratluse, mis on suunatud 
konkreetselt noortele inimestele. Nende 
alkoholisisaldusest tulenevalt peaksid 
nende suhtes kehtima rangemad 
märgistusnõuded ja need peaksid olema 
poodides karastusjookidest selgelt 
eraldatud.
* ELT C 77, 31.3.2009, lk 73.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet alkohoolsete jookide 
kohta. Ühenduse erieeskirjad on juba 
kehtestatud veinide märgistamise kohta.
Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusega
(EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise 
korraldamise kohta) nähakse ette põhjalik 
tehniliste standardite komplekt, mis 
hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, nende 
tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
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kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave.
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr … (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste
kaitsmise kohta ja nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 1576/892 kehtetuks 
tunnistamise kohta)2 artikli 2 lõikes 1
osutatud õlle ja piiritusjookide puhul 
kohaldada samasugust erandit. Komisjon 
koostab siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave.
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks õlle, liköörveinide, 
poolvahuveinide, aromatiseeritud veinide 
ja samalaadsete toodete, mis on 
valmistatud muudest viljadest kui 
viinamarjad, puuviljaõlu ja piiritusjookide 
puhul, nagu need on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. 
aasta määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, 
esitlemise, märgistamise ja geograafiliste 
tähiste kaitse kohta)2 artikli 2 lõikes 1, 
ning alkohoolsete segujookide puhul 
kohaldada samasugust erandit. Komisjon 
koostab siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

2 ELT L [ …], […], lk […]. 2 ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

Selgitus

Selguse huvides tuleks nimetada ka liköörveine, vahuveine, aromatiseeritud veine ja 
samalaadseid tooteid, mis on valmistatud muudest viljadest kui viinamarjad, puuviljaõlu ja 
piiritusjooke. Vein, õlu ja piiritusjoogid on juba hõlmatud varasemate ELi määrustega, 
alkohoolsed segujoogid aga mitte. Praegu esineb siiski raskusi alkohoolsete segujookide 
liigitamisega ning seetõttu tuleks need praegu märgistamise kohustusest vabastada ja need 
peaksid olema kajastatud komisjoni aruandes.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Märge toidu päritoluriigi või (29) Täieliku läbipaistvuse ja jälgitavuse 
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lähtekoha kohta tuleks esitada alati, kui 
selle puudumine võiks tarbijat eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
suhtes. Muudel juhtudel on päritoluriiki 
või lähtekohta näitava teabe esitamine 
jäetud toidukäitleja pädevusse. Igal juhul 
peaks märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta olema esitatud nii, et 
tarbijat ei peteta ning see teave tuleks 
esitada selliste selgelt määratletud 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
tööstusele võrdsed võimalused ja
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

tagamiseks peaks märge päritoluriigi või 
lähtekoha kohta olema igasuguse liha 
puhul kohustuslik. 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 
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peaks tarbija liha päritoluriiki teadma.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Ei tohi lubada seda, et ulatuslikumate märgistuseeskirjade tõttu tuleb edaspidi suurendada 
toidupakendeid. See tooks kaasa rohkem pakendijäätmeid või suuremad portsjonid või ka 
eksitavalt suured pakendid.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik.
Sellepärast peaks kõnealune teave olema 
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast
teavet hõlpsasti näeksid.

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik. 
Sellepärast peaks „energiasisaldus 
(kalorsus)” olema esitatud märgistuse 
kõige nähtavamal osal pakendi esiküljel 
100 grammi või 100 ml kohta, et tarbijad 
toitu ostes peamist toidualast teavet 
hõlpsasti näeksid. Kogu toidualane teave 
(korrates energiasisaldust) peaks siiski 
pakendil asuma ühes kõige nähtavamas 
kohas.

Selgitus

Nii kohustuslik kui ka vabatahtlik toidualane teave peaks eelistatavalt olema esitatud samal 
märgistusväljal – nagu praeguses õigusaktis nähakse ette toitumisalase teabe jaoks –, sest kui 
toidualase teabe eri osi tuleks otsida pakendi erinevatest kohtadest, ajaks see tarbijad 
segadusse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses 

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

aga teaduslikud andmed selle kohta, 
kuidas keskmine tarbija mõistab ja kasutab 
teabe alternatiivseid väljendusviise. Et 
hõlbustada eri suurusega pakendites 
olevate toodete võrdlemist, on seetõttu 
otstarbekas siduda toitumisalane teave 
edaspidigi kohustusliku kogusega 
100g/100ml. Samuti on asjakohane 
võimaldada uuringute tegemist tarbijate
arusaamise kohta, et vajaduse korral
kehtestada ühtlustatud süsteemid.

Selgitus

Energia ja toitainete koguse esitamine 100 grammi või 100 ml kohta annab tarbijale 
võimaluse tooteid otse võrrelda. Niisiis peaks see teave olema kohustuslik. Kogu muu teabe 
esitamine pakendil on vabatahtlik ning tootjad võivad valida, mis nende toote puhul sobib.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu ning pakendatud toidu ja einete
kohta, mida kohalikud jaemüüjad või 
toitlustusettevõtted toodavad või tarnivad 
otse lõpptarbijale. Ehkki sellistel juhtudel 
on tarbijate nõudlus muu teabe järele 
piiratud, peetakse teavet võimalike 
allergeenide kohta väga oluliseks. On 
tõendeid selle kohta, et enamik 
toiduallergiaga seotud intsidente seostub 
pakendamata toiduga. Sellepärast peaks 
kõnealune teave olema tarbijatele alati
kättesaadav kohas, kus toitu ostetakse või 
tarbitakse.

Selgitus

Pakendatud toitu, mida toodavad väikesed jaemüüjad või toitlustusettevõtted, toodetakse 
mittestandardsel viisil, mille tõttu võivad koostisosad ja retseptid sageli erineda. Seda tüüpi 
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toidu jaoks ei ole võimalik kindlaks teha täpset toitumisalast teavet. Ülesanne oleks nende 
ettevõtete jaoks ka liiga aeganõudev ja kulukas. On tähtis, et seda tüüpi toidule tehakse erand 
toitumisalase teabe esitamise nõudest, kas siis üldiselt või andes liikmesriikidele õiguse 
kehtestada nende kategooriate jaoks eeskirjad, nagu seda on juba tehtud pakendamata toidu 
puhul.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Ka toiduainete väiketootjate tooted 
ja toiduainete jaemüügiettevõtete poolt 
otse müügikohas valmistatavad värsked 
toidud võivad sisaldada aineid, mis 
põhjustavad tundlikel inimestel allergiat 
või talumatust. Just selliseid pakendamata 
tooteid müüakse kliendiga otse suheldes 
ning seetõttu tuleks anda vastavat teavet 
nt müügivestluse käigus või müügisaalis 
selgelt nähtava sildi abil või välja pandud 
teabematerjali kaudu.

Selgitus

Kõikide toodete märgistamine põhjaliku teabega allergiat põhjustavate ainete kohta on 
pakendamata kauba puhul peaaegu võimatu ning seaks eelkõige väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted väga ebasoodsasse konkurentsiolukorda ja tekitaks neile suuri 
lisakulusid. Lisaks ei ole piiratud töötluspinnaga ettevõtetes võimalik välistada ristsaastumist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mille 
puhul toidukäitlemisettevõtjate tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega
tarbijatele.

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mis on 
seotud toidualase teabe esitamisega
lõpptarbijatele.

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele tarnimiseks mõeldud 
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toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit.

pakendatud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit.

Seda ei kohaldata toidu suhtes, mis 
pakitakse otse müügikohas enne 
lõpptarbijatele väljastamist, erandiks on 
käesoleva määruse III lisas täpsustatud 
eeskirjad.

Selgitus

Toidukaubanduses on eriti tavaline, et tooted, mis valmistatakse otse müügikohas vahetuks 
väljastamiseks, pakitakse kohapeal. Tarbijasõbralikkust (kiirem müük, kergem käsitamine) 
silmas pidades jagatakse tooted enne portsjoniteks (leivakate) või pakitakse kilesse 
(võileivad). Seesugused tooted, mis on pakitud veidi enne müüki, tuleks põhimõtteliselt 
määruse kohaldamisalast välja jätta, sest neid ei saa mingil juhul võrdsustada tööstuslikult 
pakendatud toodetega.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab hiljemalt ...* 
märgistusnõuete põhjaliku ja 
ajakohastatud loetelu, mis on sätestatud 
liidu teatavates õigusaktides, mida 
kohaldatakse konkreetsete toiduainete
puhul. Komisjon esitab hiljemalt … ** 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande nimetatud konkreetsete 
märgistuste vastavuse kohta käesolevale 
määrusele. Vajadusel lisab komisjon 
aruandele asjakohase ettepaneku.
___________
*
** 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva.

Selgitus

Käesoleva ettepaneku üks peamisi eesmärke on lihtsustamine. Liiga paljud sektoripõhised 
direktiivid ja määrused sisaldavad märgistamissätteid. Kõik need on vaja kokku koguda, 
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kontrollida nende vastavust üldpõhimõtetele ning võimaldada toiduahela kõigile ettevõtjatele 
ja sidusrühmadele hõlpsat juurdepääsu sellele tohutule hulgale nõuetele, võttes arvesse mis 
tahes võimalikke mittevastavusi üldeeskirjadele.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „pakendamata toit“ – toit, mida 
pakutakse lõpptarbijale pakendamata 
kujul ja mis pakitakse alles lõpptarbijale 
müümise hetkel, või toit ja värske toit, mis 
pakitakse müügikohas vahetult müügiks; 
seda punkti kohaldatakse vastavalt 
käesoleva määruse III lisale; 

Selgitus

Ka kauplustes pakitakse toit eelnevalt ja seda müüakse reeglina müüjatega varustatud 
müügilettide läheduses, et vältida tarbijate pikki ootejärjekordi nende lettide juures. Tarbija 
isikliku soovi kohaselt pakitud toidu puhul ei ole pakutavate toodete mitmekesisuse, käsitsi 
valmistamise ja iga päev vahelduvate tootepakkumise tõttu praktikas võimalik esitada pakitud 
toidu kohta kohustuslikke andmeid.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s) „toidu minimaalse säilimisaja kuupäev” 
– kuupäev, milleni nõuetekohase 
ladustamise korral säilivad toidu 
konkreetsed omadused;

(s) „toidu minimaalse säilimisaja kuupäev” 
– kuupäev, milleni kirjeldatud 
säilitustingimuste korral säilivad toidu 
konkreetsed omadused;

Selgitus

Minimaalse säilimisaja kuupäeva tuleb käsitleda koos kirjeldatud säilitamistingimustega. 
Toidukäitleja vastutab toidu minimaalse säilimisaja kuupäeva ja säilitamistingimuste 
kindlaksmääramise ning kirjeldamise eest. Lisaks tuleks samal väljal määratleda ka „kõlblik 
kuni” kuupäev. 
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Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Tarbijaid eksitatakse toidu imitatsioonidega, mida kasutatakse järjest rohkem ja milles 
tavalised koostisained on asendatud odavate asendajatega.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t b) „valmistamiskuupäev” – kuupäev, 
millal toidust saab kirjeldatud toode; 

Selgitus

Tarbijatele suunatud teabe parandamiseks peaks olema esitatud ka valmistamiskuupäeva 
mõiste. Väljapakutud määratlus kattub Codex´is toodud määratlusega (CODEX STAN 1-
1985).

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded,
tuleb kaaluda vajadust kehtestada uute 
nõuete jõustumise järgselt 
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 

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 
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märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

jooksul sellise toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) sisendades tarbijale nimetuse või 
pakendil avaldatud piltkujutistega teatava 
kindla toote või koostisaine olemasolu, 
kuigi tegelikult on tegemist selle toiduaine 
imitatsiooniga 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)”.
Teatav toiduaine, mis on imitatsioon või 
sisaldab asendusainet, eraldatakse 
müügikohas võimaluse korral muust 
toidust.

Selgitus

Üha rohkem müüakse teatavate toiduainete imitatsioone, näiteks taimerasvast valmistatud nn 
juustu. Teiste tähelepanekute kohaselt on märgata suundumust, et toote valmistamisel 
tavaliselt kasutatavad koostisosad on mõningal määral asendatud odavamate asendajatega. 
Tarbija seda harilikult ei märka. Läbipaistvuse huvides tuleks hakata kasutama selgitavat 
märgistust.

Muudatusettepanek 23
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piltkujutiste näol, mis eksitavad 
tarbijat toidu tegeliku päritolu või 
olemuse osas;

Selgitus

Kujutisi ja graafilisi jooniseid ei tohi kasutada tarbijate tahtlikuks eksitamiseks toote tegeliku 
päritolu osas. Reklaam või vabatahtlik teave ei tohi varjutada või kahjustada kohustuslikku 
teavet.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Sellist nõuet ei saa piirata üksnes tervisekaitsega seotud küsimustega. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toidukäitlejad, kes viivad esimest korda 
turule lõpptarbijale või toitlustusettevõttele 
tarnimiseks mõeldud toitu, tagavad 
toidualase teabe olemasolu ja korrektsuse 
vastavalt kohaldatavatele toidualast teavet 
käsitlevatele õigusnormidele.

3. Toidukäitlejad, kes viivad esimest korda 
liidu turule lõpptarbijale või 
toitlustusettevõttele tarnimiseks mõeldud 
toitu, tagavad toidualase teabe olemasolu ja 
korrektsuse vastavalt kohaldatavatele 
toidualast teavet käsitlevatele 
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õigusnormidele.

Selgitus

 Sõna „turg” võidakse valesti tõlgendada (nt maailmaturg). Seetõttu on tähtis täpsustada, et 
siin mõeldakse ELi siseturgu.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Oma vastava tegevuse piires
toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 
jaemüügi või turustamisega, mis ei mõjuta 
toidualast teavet, ei tarni toitu, mille kohta 
nad spetsialistidena olemasoleva või 
varustajate edastatud teabe põhjal teavad, 
et see ei vasta käesolevas määruses 
sätestatud nõuetele.

Selgitus

Edasimüüjad ei saa olla a priori täiel määral vastutavad nende nime mittekandvatele 
toodetele kantud teabe eest.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt artiklitele 10–34 ja kui 
käesolevas peatükis sisalduvatest eranditest 
ei tulene teisiti, on järgmiste andmete 
märkimine kohustuslik:

1. Vastavalt artiklitele 10–34 ja kui 
käesolevas peatükis, V ja VI peatükis
sisalduvatest eranditest ei tulene teisiti, on 
järgmiste andmete märkimine kohustuslik:

Selgitus

Viide V ja VI peatükile selgitab, et pakendamata toidu puhul ei nõuta kõiki kohustuslikke 
andmeid ning et vabatahtlikult märgistatud toidu suhtes kehtivad IV peatüki nõuded ainult sel 
juhul, kui on lisatud vabatahtlik teave. Toidukäitlejalt, kes varustab toidu vabatahtlikult 
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toitumisalase teabega, ei tuleks nõuda muud teavet, mida tavaolukorras nõutaks pakendatud 
toidu puhul, kuid pakendamata toidu puhul ei puutu see asjasse. Lisaks sellele peaks 
toidukäitlejal olema vabadus otsustada, millisel kujul nimetatud teavet esitada.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

- Lõike 1 punktid a–h: keeleline kohandamine kooskõlas senise terminoloogiaga 
märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ (vrd artikkel 3: muu hulgas „nimetus, mille all toodet 
müüakse”; „netokogus”).

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) II lisas loetletud mis tahes koostisosa, 
mis põhjustab allergiaid või talumatust, ja 
sellest saadud mis tahes ained;

(c) II lisas loetletud mis tahes koostisosa, 
mis põhjustab allergiaid või talumatust, ja 
sellest saadud mis tahes ained, võttes 
arvesse pakendamata toiduainetele 
kehtestatud erisätteid; 

Selgitus

Komisjoni tekst laiendab seoses artikli 13 lõikega 4 allergeenide märgistamise kohustuse ka 
pakendamata toidule. Pakendamata toidu suhtes esitatav nõue märgistada allergeene 
tähendaks allergeenide süstemaatilist märgistamist, et vältida ristsaastumise riski. Tundub 
siiski, et allergikute ühingud eelistavad avalikustamiskohustust müügikohas teabetahvlite või 
teabelehtede kujul. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) minimaalse säilimisaja kuupäev või 
tarbimise lõpptähtaeg;

(f) minimaalse säilimisaja kuupäev või 
mikrobioloogiliselt kiiresti rikneva toidu 
puhul tarbimise lõpptähtaeg;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) valmistamiskuupäev;

Selgitus

Et täita määruse eesmärk anda tarbijale asjakohast teavet tema poolt tarbitava toidu kohta 
ning võimaldada tal teha teadlikke valikuid, on oluline teavitada tarbijat 
valmistamiskuupäevast. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tootja, pakendaja või ühenduses 
registrisse kantud müüja nimi või ärinimi 
ja aadress;

(h) tootja, pakendaja, müüja, importija või 
vajadusel toidukäitleja (kelle nime või 
ärinime all toitu turustatakse) nimi või 
ärinimi ja aadress ühenduses;

Selgitus

On vajalik tagada, et selle ettevõtja nime või ärinime ja ühenduse aadressi nimetamine, kes 
toidu esimesena ühenduse turule viib, oleks kohustuslik. Seetõttu tuleb loetelu pikendada ja 
täpsustada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

(i) päritoluriik ja lähtekoht töötlemata
toidu ja igasuguse liha, sealhulgas kalade 
ja karpide puhul kooskõlas kehtivate 
veiseliha käsitlevate eeskirjadega;

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peaks tarbija liha päritoluriiki teadma. Kui tarbija teab looma 
kasvukohta ja liha pakendamise kohta, aitab see tal oluliselt paremini teadlikku valikut teha.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Arvestades selle sätte olulisust, ei ole otstarbekas anda komisjonile ainuõigust kohustuslike 
andmete loetelu muutmiseks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Kohustuslike andmete loetelu muutmise puhul ei ole tegemist määruse „vähem oluliste 
sätetega”, mille osas võiks kokku leppida komiteemenetluse kaudu. See on seadusandja 
eelisõigus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 9 kohaldamine ei piira kaalu ja 
mõõtu käsitlevaid ühenduse erisätteid.

Artikli 9 kohaldamine ei piira kaalu ja 
mõõtu käsitlevaid ühenduse erisätteid. 
Arvesse tuleb võtta Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta 
direktiivi 2007/45/EÜ (millega 
kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides 
olevate toodete nimikoguste kohta)1

sätteid.
_________

1 ELT L 247, 21.9.2007, lk 17.

Selgitus

Määruse lihtsama loetavuse huvides tuleks lisada viide direktiivile 2007/45/EÜ, millega 
kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib ette näha teatud 
kohustuslike andmete esitamise muul 
viisil kui selle esitamisena pakendil või 
märgistusel, tingimusel et käesoleva 
määruse II peatükis sätestatud 
üldpõhimõtted ja nõuded on täidetud. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Kohustuslike andmete küsimus on selle määruse keskne osa. Nende andmete esitamise viisi ei 
tohi muuta meetmetega, millega muudetakse käesoleva määruse vähem olulisi sätteid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
artikli 41 sätteid. 

4. Pakendamata toidu ning tarbija soovil 
müügikohas pakitava toidu või 
müügipakendisse vahetult müügiks 
pakitava toidu puhul kohaldatakse artikli 
41 sätteid. 

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et artikli 13 lõikes 4 viidatakse ka 
artiklis 41 nimetatud vahetult pakitavale toidule (müügikohas pakitav toit), mitte ainult 
pakendamata toidule. Komisjoni esitatud artikli 13 lõike 4 tekstist on välja jäänud viide 
vahetult pakitavale toidule, kuigi seda sorti toitu reguleerib artikkel 41, millele artikli 13 
lõikes 4 viidatakse. 

Muudatusettepanek 39



AD\806188ET.doc 25/55 PE430.628v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile selges ja 
loetavas vormis, mis ei jäta mingit 
võimalust tarbija eksitamiseks.
Elemendid, mida toidualase teabe 
loetavuse tagamisel arvesse võetakse, on 
teksti küljendus, kirjaliik, teksti suurus ja 
värv, tausta värv, pakendus ja trükk ning 
vaatamiskaugus ja -nurk.

Selgitus

Kogu märgistusel esitatav teave peaks olema hõlpsasti nähtav, selgelt loetav ja tarbijaid mitte 
eksitav, mis võimaldaks tarbijatel teha teadlikku valikut.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 9 lõikes 1 loetletud 
kohustuslikud andmed esitatakse selliselt, 
et oleks tagatud selge kontrast trükiteksti 
ja tausta vahel ning et tekst oleks kergesti 
nähtav, selgelt loetav ja kustumatu. 
Elemendid, mida toidualase teabe 
loetavuse tagamisel arvesse võetakse, on 
teksti küljendus, kirjaliik ja kirja tüüp.
Pakendi turunduslik märgistus ei tohi 
varjutada kohustuslikku teavet.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta kohustuslike 
andmete esitamise üksikasjalikud 
eeskirjad ja eeskirjad lõikes 2 osutatud 
nõuete laiendamise kohta täiendavate 
kohustuslike andmetega artiklites 10 ja 38 
osutatud teatud kategooriasse või liiki 
kuuluva toidu puhul. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

See lõige annaks komisjonile liiga laialdased volitused, kuna see ei hõlma mingil moel 
vähemolulisi sätteid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2.

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 50 cm2.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõiget 2 ei kohaldata artikli 17 lõigetes 1 
ja 2 osutatud toitude puhul.

5. Lõiget 2 ei kohaldata artikli 17 lõigetes 1 
ja 2 osutatud toitude puhul. Liikmesriigid, 
kus on kasutusel mitu ametlikku keelt, 
võivad selliste pakendite või ümbriste 
suhtes kehtestada oma riiklikud erisätted.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 
kohaldamist, esitatakse kohustuslik 
toidualane teave selle liikmesriigi kõigile
tarbijatele (sh pimedatele või 
vaegnägijatele) arusaadavas keeles, kus 
toitu turustatakse.

Selgitus

Direktiivi 2004/27/EÜ (millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ) artikli 56a kohaselt peab 
ravimi nimetus olema pakendil toodud ka reljeefses punktkirjas ning pakendi infoleht peab 
olema kättesaadav pimedatele ja osalise nägemiskaotusega inimestele sobivas vormingus. 
Kuna toidud, mis sisaldavad allergeenseid koostisosi, võivad põhjustada tõsiseid probleeme 
neile, kes ei ole sellest teadlikud, tuleks reljeefse punktkirja (Braille’ süsteem) nõuet 
laiendada ka toidu koostisosade loetelule. 
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 50 cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pakendamata kauba puhul ning 
artikli 2 lõike 2 punkti d kohaste 
toitlustusettevõtete pakutava kauba puhul 
ei ole artiklites 9 ja 29 (v.a artikli 9 lõike 1 
punktis c ja III lisas) loetletud andmed 
kohustuslikud.

Selgitus

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidu nimeks on selle juriidiline nimi. 
Sellise nime puudumise korral on toidu 
nimeks selle tavapärane nimi või kui see 
puudub või kui seda ei kasutata, esitatakse 
toidu kirjeldav nimi.

1. Toidu nimetuseks on selle õigusaktidega 
ettenähtud nimetus. Sellise nimetuse
puudumise korral on toidu nimetuseks selle 
harjumuspärane nimetus või kui see 
puudub või kui seda ei kasutata, esitatakse 
toidu kirjeldav nimetus.

Selgitus

Keeleline kohandamine kooskõlas märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ seni kasutatud 
terminoloogiaga.

(Tõlkija märkus: vastavalt direktiivile 2000/13/EÜ tuleks tekstis läbivalt kasutada „toidu 
nime” asemel „toidu nimetust”.)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Allergiat või talumatust põhjustava aine märkimine sellist ainet sisaldava koostisosa asemel 
on selgem ja tõhusam. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tegemist on pakendamata toiduga 
ning müügiruumis on nähtavalt osutatud, 
et:
– ostjatel peaks olema võimalik saada 
allergiat põhjustavate ainete kohta teavet 
välja pandud infomaterjali kaudu ja 
täiendava meetmena müüjaga vesteldes 
ning 
– ostjaid teavitatakse sellest, et ei saa 
välistada ristsaastumist.

Selgitus

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vedeliku mahuühikutes vedelike puhul; (a) vedeliku mahuühikutes vedelike puhul 
vastavalt nõukogu 27. juuni 1985. aasta 
direktiivile 85/339/EMÜ inimtoiduks 
ettenähtud vedelike pakendite kohta1;
__________
1 EÜT L 176, 6.7.1985, lk 18.

Selgitus

Keeleline kohandamine kooskõlas märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ seni kasutatud 
terminoloogiaga. Kuna praktikas eksisteerib teatavate toiduainete (nagu ketšup, kastmed, 
majonees, jäätis või maitseained) puhul õiguslik ebakindlus piiri tõmbamisel „tahke” ja 
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„vedela” vahele, tuleb lõiget 1 muuta konkreetsemaks.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse
vastavalt IX lisale.

2. Asjakohane kuupäev on kergesti leitav 
ega tohi olla varjatud. Seda väljendatakse
järgmiselt:
Minimaalse säilimisaja tähtaeg:

Kuupäeva ees on sõnad:

– „Parim enne [kuupäev]”, kui tähtaeg 
sisaldab päeva,
– muudel juhtudel „Parim enne [kuu] 
lõppu”.

Selgitus

Selguse huvides tuuakse IX lisa õigusakti teksti põhiossa. Terminit „parim enne” tuleks 
tõlgendada riiklike õigusaktide või õiguslikult mittesiduvate kokkulepete alusel. „Jäätis 
portsjonitena pakitult” jäetakse välja nende toitude loetelust, mille puhul minimaalset 
säilivusaega ei ole vaja märkida. Üksikportsjonite puhul, mida saab pakendist või partiist 
eraldada, on nõutav ja kohustuslik, et igal eraldataval portsjonil oleks märgitud minimaalse 
säilimisaja tähtaeg.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 54
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) energiasisaldus; (a) energiasisaldus (kalorsus);
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) valkude, süsivesikute, rasva sisaldus 
viitega küllastunud rasvhapetele, 
kiudainete, suhkru ja soola sisaldus.

Selgitus

On tähtis, et kohustuslik toitumisalane teave osutaks kõige tähtsamatele toitainetele (valgud, 
süsivesikud – nagu suhkrud –, rasvad, küllastunud rasvhapped, kiudained ja naatrium), mis 
on kehtivate õigusaktidega eelnevalt kindlaks määratud (direktiiv 90/496/EMÜ). 
Toitumisalane teave ei peaks lihtsalt keskenduma potentsiaalselt probleemsetele toitainetele, 
neid eraldi välja tuues, sest tervislik toidusedel eeldab nende kõikide tasakaalustatud 
omastamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 57
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat lõiget ei kohaldata määruse
(EÜ) nr 479/2008 artikli 1 lõikes 1 ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1601/1991
artikli 2 lõikes 1 määratletud veini ja 
veinitoodete suhtes, määruse (EÜ) nr 
110/2008 artikli 2 lõikes 1 määratletud 
samalaadsete toodete suhtes, välja arvatud 
need, mis on valmistatud viinamarjadest, 
siidri, pirnisiidri, õlle ja piiritusjookide 
suhtes, ning muude alkohoolsete jookide 
suhtes. Komisjon koostab [viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete õigusaktide võtmiseks, 
millega määratletakse eeskirjad 
kõnealuseid tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need
õigusaktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 osutatud korras.

Selgitus

Enne kui saab kehtestada nõuded mitte tingimata oma toiteväärtuse tõttu tarbitavate 
alkohoolsete jookide koostisosade või toiteväärtuse alase teabe esitamiseks märgistusel, tuleb 
selgeks teha mitu põhiküsimust. Pealegi on veinide ja piiritusjookide esitlemise ja 
märgistamise vahendid sätestatud määrustes 479/2008, 1601/91 ja 110/2008. Nendes 
määrustes on sätestatud ka võimalus määratleda rakenduseeskirjad konkreetse 
komiteemenetluse kaudu. Järjepidevuse huvides tuleb need sätted alles jätta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punktid f ja g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kiudained; välja jäetud
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(g) valgud;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kolesterool;

Selgitus

Tarbija jaoks võib olla kasulik, et kolesterooli näidatakse seda sisaldavate rasvade kogusest 
eraldi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib lõigetes 1 ja 2 esitatud 
loetelusid muuta. Meetmed, mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse vähem 
olulisi sätteid nende täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Me ei pea seda vähemoluliseks. Toitainete loetelu muutmisel on suur mõju; seepärast peaks 
see olema seadusandja kontrolli all.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavalt konkreetsele juhule peavad
esitatud väärtused olema keskmised 
väärtused, mille aluseks on:

4. Esitatud väärtused peavad olema 
keskmised väärtused minimaalse 
säilimisaja lõppkuupäeval, mille aluseks 
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on, olenevalt asjaoludest:
(a) tootja läbiviidud toidu analüüs või (a) tootja läbiviidud toidu analüüs või

(b) arvutus toidu koostisosade teadaoleva 
või tegeliku toiduenergia keskmise
väärtuse järgi või

(b) arvutus toidu koostisosade teadaoleva 
või tegeliku toiduenergia keskmise 
väärtuse järgi või

(c) arvutus üldkehtivate ja üldiselt 
heakskiidetud andmete järgi.

(c) arvutus üldkehtivate ja üldiselt 
heakskiidetud andmete järgi.

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

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

Selgitus

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben.
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Kui toit on pakendatud üksikportsjonina, 
tuleb ka lõikes 1 osutatud energia- ja 
toiteväärtus esitada portsjoni kohta. 
Kui teave esitatakse portsjoni kohta, 
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näidatakse ära pakendis sisalduvate 
portsjonite arv.
Portsjonid märgitakse sõnaga „portsjon”. 

Selgitus

Et võimaldada tarbijatel võrrelda erinevaid sama kategooria toite – vaatamata pakendi 
suurusele ja sisule –, on hädavajalik, et energia ja toitainete kogust väljendatakse alati 100 
grammi või 100 ml kohta. Lisaks võib koguseid väljendada portsjoni kohta, kui tootja seda 
soovib.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Toitumisalast teavet energiasisalduse, 
rasvade, küllastunud rasvhapete, suhkrute 
ja soola kohta võidakse väljendada 
täiendavalt XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või artikli 31 lõike 2 
kohaselt portsjoni kohta. Vajadusel 
väljendatakse vitamiinide ja mineraalide 
sisaldus samuti võrdluskoguse protsendina, 
nagu on sätestatud XI lisa A osa punktis 1.

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks lugeda koos arvamuse koostaja muudatusettepanekuga 135 
ühtse portsjoni suuruse kehtestamise kohta. Lisaks puhtalt absoluutarvudes esitatud 
märgistusele 100 g / 100 ml kohta tuleks täiendavalt esitada andmed protsentides, et seada 
toote tarbimine suhtesse päevase vajadusega ning anda seeläbi tarbijale lisateavet, sest 
paljud tarbijad ei oska absoluutarvude põhjal öelda, kas teatud väärtus on kõrge või madal.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 



AD\806188ET.doc 37/55 PE430.628v02-00

ET

lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta, 
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

lõikes 1 osutatud kohustuslik teave 
küllastunud rasvhapete ja transrasvhapete
kohta, esitatakse kooskõlas XIII lisa B 
osaga.

Selgitus

Lisaks küllastunud rasvhapetele, moodustavad andmed transrasvhapete kohta osa 
kohustuslikust toitumisalasest teabest ja seetõttu jäetakse need vabatahtlike andmete hulgast 
välja.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Lisaks 100 grammi või 100 milliliitri 
kohta esitatavale toitumisalase teabega 
märgistusele, võib seda teavet väljendada 
portsjoni kohta, tingimusel, et on näidatud
portsjoni suurus.

Selgitus

Keeleline kohandamine ingliskeelse tekstiga („in addition”). Tarbija eksitamise 
ärahoidmiseks peaks olema võimalik esitada toitumisalase teabega märgistus portsjoni kohta 
juhul, kui portsjoni suurus on ühetähenduslikult tootele märgitud. Täiendavate andmete 
esitamine pakendis sisalduvate portsjonite kohta peaks olema võimalik vabatahtlikkuse alusel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on selgelt
pakendatud üksikportsjonina või mitme 
hõlpsasti määratletava ja samasuguste 
mõõtmetega portsjonina.
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Selgitus

Toiduaineid, mis on selgelt pakendatud ühe ainsa üksikportsjonina või mitme eraldi 
portsjonina, millel on kõigil samasugused mõõtmed, tuleks käsitleda samamoodi kui 
üksikportsjonitena pakendatud toiduaineid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon võtab vastu õigusaktid, et 
kehtestada andmete esitamine märgistuse 
kõige nähtavamal osal artikli 29 lõike 1 
punktis a osutatud elemendi kohta üksnes 
portsjoni kohta toidu puhul, mida ei ole 
mainitud lõikes 2. Need õigusaktid, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse üleminekuperioodi lõpuks vastu 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 osutatud korras.

Selgitus

 Mõnel juhul oleks tarbijale kasulik, kui energiasisaldust näidatakse ka portsjoni kohta. 
Portsjonite suuruse määratlus peab olema siiski alati ühtlustatud, et võimaldada lihtsat 
võrdlust sama tooteliigi eri markide vahel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

(b) andmed põhinevad XI lisa B osas 
nimetatud võrdluskogustel 100 grammi 
või 100 milliliitri kohta. Kui toode on
pakendatud üksikportsjonina või kui seda 
tarnitakse väiksemates kogustes kui 100 
g/ml, piisab andmete esitamisest portsjoni 
ja tarnitava koguse kohta. Võrdluskoguste
puudumise korral põhineb toitumisalane 
teave üldtunnustatud teaduslikel
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja

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

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

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

2. Graafilise esituse näidised on toodud 
XIII lisa C a osas.

Selgitus

Graafiline esitus võib aidata tarbijal toitumisalast teavet oluliselt paremini mõista.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
esitatakse samal märgistusväljal. Need 
andmed esitatakse vajaduse korral koos, 
selgelt ja järgmises järjekorras: energia, 
valgud, süsivesikud, rasvad viitega 
küllastunud rasvhapetele, kiudained, 
suhkrud ja sool.

Selgitus

Et võimaldada tarbijale kiiret ülevaadet toote energiasisaldusest, peaks see olema 
märgistatud pakendi esiküljel. Lisaks tarbijale ulatuslikuma teabe pakkumisele on 
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otstarbekas, et tarbija leiaks kogu teabe, mida ta vajab teadliku valiku tegemiseks, samalt 
märgistusväljalt.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes on väheoluline, ei ole toitumisalase 
teabe esitamine nende ainete osas
kohustuslik, välja arvatud allergeenide 
puhul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui energia või toitaine(te) sisaldus tootes 
võrdub nulliga, võib toitumisalase teabe 
nende elementide osas asendada märkega 
„Ei sisalda...”, mis on paigutatud 
toitumisalase teabe lähedusse, kui see on 
olemas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, eriti vastavalt 
nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrusele 
(EÜ) nr 509/2006 põllumajandustoodete 
ja toidu garanteeritud traditsiooniliste 
eritunnuste kohta1, nõukogu 20. märtsi 
2006. aasta määrusele (EÜ) nr 510/2006 
põllumajandustoodete ja toidu 
geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste 
kaitse kohta2, nõukogu 29. aprilli 2008. 
aasta määrusele (EÜ) nr 479/2008, mis 
käsitleb veinituru ühist korraldust3, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 
110/2008 piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta4 ning 
nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrusele 
(EMÜ) nr 1601/91, millega sätestatakse 
aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud 
veinijookide ja aromatiseeritud 
veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise 
ja esitlemise üldeeskirjad5, kohaldatakse 
lõikeid 3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik 
või lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 
1 ELT L 93, 31.3.2006, lk 1.
2 ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.
3 ELT L 148, 6.6.2008, lk 1.
4 ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.
5 EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1.

Selgitus

On oluline, et lõike 2 ulatus saaks täpselt kindlaks määratud. Tundub, et komisjoni eesmärk 
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on vabastada geograafilise tähisega tooted toidu päritolu märkimise kohustusest. On viis 
määrust, mis käsitlevad geograafilist tähist ja mida tuleks mainida.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 14 sätteid ei kohaldata 
vabatahtliku teabe suhtes, kuid selline 
teave peab igal juhul olema selgesti 
loetav.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik või 
lähtekoht, välja arvatud toodete puhul, 
mille koostisosade märgistamine ei ole 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 20 
nõutav.

Selgitus

Teksti järjepidevuse huvides on vaja muuta lõiget 3 täpsustusega, et lõige 3 ei kehti selliste 
tootekategooriate kohta, mis kuuluvad artikli 20 lõikes 1 nimetatud vabastuse alla.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Viski puhul esitatakse päritoluriik 
alati ja märgistuse kõige nähtavamal osal. 
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Kui viski on rohkem kui ühe riigi toode, 
näidatakse ära kõik päritoluriigid.

Selgitus

ELis müüdava viski puhul on traditsiooniline tava märkida ära selle päritoluriik ning tarbijad 
omistavad kõnealusele teabele märkimisväärset tähtsust. Mõnede viskide puhul, mille päritolu 
ei ole näidatud, kasutatakse muid tähiseid, et vihjata, nagu oleksid need pärit ühest peamisest 
viskit tootvast riigist, kuigi tegelikult see nii ei ole. Seepärast on asjakohane, et kõikidel ELis 
müüdavatel viskidel osutatakse päritolule, et vältida tarbija eksitamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk välja jäetud

Selgitus

Siseriiklikud sätted on vastuolus ühtlustamise ja põhimõttega kaupade vaba ringluse kohta 
siseturul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk välja jäetud

Selgitus

Siseriiklikud sätted on vastuolus ühtlustamise ja siseturul kaupade vaba liikumise 
põhimõttega.

Muudatusettepanek 79



PE430.628v02-00 44/55 AD\806188ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 17 lõiget 1 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast 15 aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Selgitus

VKEsid käsitlevad erisätted ja nende töötajate arv peavad eeskirjade tõhusaks toimimiseks 
olema laiemalt määratletud. Enne käesoleva määruse jõustumist turule viidud toidu puhul 
tuleb lubada selle müügi jätkamist kuni varude lõppemiseni.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne käesoleva määruse jõustumist 
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turule viidud toitu, mis ei vasta määruse 
nõuetele, võib liidus turustada kuni 
varude lõppemiseni. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.3 – parempoolne veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„sisaldab fenüülalaniiniallikat” „sisaldab aspartaami”

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on suurendada teabe arusaadavust kasutajale, asendades 
tehnilise termini tavamõistega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. PUU- JA KÖÖGIVILJADE PINNA 
TÖÖTLEMINE
Puu- ja 
köögiviljad, mille 
pinda on pärast 
saagikoristust 
töödeldud 
lisaainete või 
pestitsiididega

„Töödeldud 
pinnaga”

Selgitus

Praegused eeskirjad ei sisalda üldist nõuet esitada teavet selle kohta, et puu- ja köögiviljade 
pinda on värskuse säilitamise eesmärgil koristusjärgselt lisaainete või pestitsiididega 
töödeldud. See tähendab, et tooted näivad muul viisil „värsked”, kui tarbija ootab. Tarbijatel 
on õigus saada teavet asjaolu kohta, et nende ostetud toiduained on töödeldud pinnaga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liha ja linnukasvatussaadused

Kui kanatoodete valmistamiseks on 
kasutatud veiseliha või sealiha valku, 
tuleks seda pakendil alati selgelt märkida.

Selgitus

Kui kanatoodete valmistamiseks on kasutatud veiseliha või sealiha valku, peaks tarbija sellest 
alati teadlik olema. See on tarbijate jaoks eriti oluline teave eelkõige usulistel põhjustel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – taanded 3, 4, 5 ja 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
lisatud koostisosaks on süsihappegaas 
ja/või lõhna- ja maitseained;

– looduslik mineraalvesi või muu
joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
lisatud koostisosaks on süsihappegaas 
ja/või lõhna- ja maitseained; 

– maitsetaimed, vürtsid või nende segud; – maitsetaimed, vürtsid, maitseained ja
nende segud;

– sool ja soolaasendajad; – sool ja soolaasendajad;

– suhkur;

Selgitus
Joogivesi: ettepaneku artikli 28 lõikes 1 öeldakse, et „käesoleva jao [3. jagu] sätteid ei 
kohaldata toidu suhtes, mis jääb järgmiste õigusaktide kohaldamisalasse: b) nõukogu 15. 
juuli 1980. aasta direktiiv 80/777/EMÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamisega 
seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”. Segaduse vältimiseks on oluline, et IV 
lisas oleks üksainus erand, mis hõlmaks sarnaselt direktiivi 90/496 artikli 1 lõikele 2 
igasugust pudelisse villitud vett.
Maitsetaimed: selgitus.
Suhkur: suhkur koosneb ühestainsast toitainest, mis on hõlpsasti määratletav ega eksita 
tarbijaid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – taane 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 75 cm2;

Selgitus

Pakendite puhul, mille suurima tahu pindala on alla 75 cm2, tuleks loobuda kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise nõudest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – taane 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– närimiskumm;

Selgitus

Sellised tooted nagu assortiid ja kinkepakid, eri elementidest koosnevad rühmapakendid ja 
närimiskumm tuleks samuti märgistamisnõudest vabastada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – taane 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pakendamata toit, sealhulgas 
toitlustusettevõtete pakutav toit, mis on 
ette nähtud otsetarbimiseks;

Selgitus

Traditsioonilise toidutööstuse ja jaemüügi ettevõtetes, kaasa arvatud toitlustusettevõtetes, 
valmistatakse tooteid, mis tarnitakse vahetult tarbijatele. Seejuures ei ole standardset 
tehnoloogiat ning koostisosad ja -ained muutuvad iga päev. Just toiduainete väiketootjad 
tagavad piirkondlike eritoodete säilimise ja kindlustavad pakutava valiku mitmekesisuse.
Seepärast on oluline vabastada eespool nimetatud tootjad toiteväärtuse kohta teabe esitamise 
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kohustusest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – C a osa (uus)

Komisjoni 
ettepanek

Muudatusettepanek

C a OSA – TEISTSUGUSE TOIDU MULJE JÄTVA TOIDU 
AMETLIK NIMETUS
Nr Erinevused tüübis, kvaliteedis ja 

koostises 
Nimetus, mille all 
toodet müüakse 

1. Juustuga võrreldes on piimarasv 
asendatud osaliselt või täielikult 
taimerasvaga

Juustulaadne 
toode

2. Singiga võrreldes on koostist 
muudetud ning see sisaldab 
peenestatud koostisosi, mille 
lihasisaldus on tunduvalt 
väiksem 

Singilaadne toode

Selgitus

Odavamaid asendusaineid sisaldavate toiduainete imitatsioonide järjest suurema 
kasutamisega petetakse tarbijate ootusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – A osa – punkt 5 – vasakpoolne veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Maitseainesegude puhul, milles ükski 
maitseaine ei ole kaalult olulisel määral 
ülekaalus

5. Maitseainesegude ja valmististe puhul, 
milles ükski maitseaine ei ole kaalult 
olulisel määral ülekaalus

Selgitus

Praegune süsteem tuleks säilitada. Seni olid maitseainete valmistised samuti hõlmatud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punktid 1 ja 2 – parempoolne veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Õli“ ja 1. „Õli“ ja

vastavalt vajadusele kas omadussõna 
„taimne” või „loomne” või

vastavalt vajadusele kas omadussõna 
„taimne” või „loomne” või

konkreetne taimse või loomse päritolu 
määratlus

konkreetne taimse või loomse päritolu 
määratlus.

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud õli puhul, välja arvatud 
juhul, kui küllastunud rasvade ja 
transrasvhapete kogus on toitumisalases 
teabes ära toodud

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud õli puhul

2. „Rasv” ja 2. „Rasv” ja

vajaduse korral omadussõna „taimne” või 
„loomne” või

vajaduse korral omadussõna „taimne” või 
„loomne” või

viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud rasva puhul, välja 
arvatud juhul, kui küllastunud rasvhapete 
ja transrasvhapete kogus on 
toitumisalases teabes ära toodud

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud rasva puhul

Selgitus

Transrasvhappeid peetakse tervisele kahjulikuks ja nende kasutamine on mitmes riigis 
keelatud. Transrasvhapete olemasolu äranäitamine on kohustuslik ja see teave peab olema 
eriti nähtav. Asjaolu, et toitumisalane teave neid hõlmab, ei takista seda, et transrasvhapete 
olemasolu tuleb sõnaselgelt mainida ka koostisosade juures.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punkt 4 – vasakpoolne veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tärklised ja füüsilisel teel või 
ensüümidega modifitseeritud tärklised

4. Tärklised, füüsilisel teel või 
ensüümidega modifitseeritud tärklised, 
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röstitud või dekstriinitud tärklised, happe 
või leelisega modifitseeritud tärklised ja 
valgendatud tärklised

Selgitus

Rühma nimetus „tärklis” peaks hõlmama ka röstitud või dekstriinitud tärklisi, happe või 
leelisega modifitseeritud tärklisi ja valgendatud tärklisi. Nimetatud aineid kasutatakse 
praktikas toidu tootmisel ja need peaksid olema ära toodud koostisainete loetelus. Lisaainete 
direktiivi 95/2/EÜ kohaldamisalast on need selgelt välja jäetud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Tahke toidu netomass vedelas keskkonnas muutub tootmise ja tarbijale müügi jooksul tahke 
toidu ja vedela keskkonna vahelise tavapärase vastastoime tõttu. Netomassi muutumise ulatus 
sõltub mitmetest asjaoludest, näiteks aeg, temperatuur ning transpordi- ja 
ladustamistingimused. Sellepärast peaks netomassi märkimine toimuma valmistamise hetkel, 
kui tootja vastutab täielikult toote eest ja on suuteline esitama täpse netomassi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 1 ja tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
võib märkida, ja nende soovitatud 
päevaannused (RDA)

1. Vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
võib märkida, ja nende soovitatud 
päevaannused (RDA)

Vitamiin A (μg) 800 Vitamiin A (μg) 800
Vitamiin D (μg) 5 Vitamiin D (μg) 5
Vitamiin E (mg) 10 Vitamiin E (mg) 12

Vitamiin K (µg) 75
Vitamiin C (mg) 60 Vitamiin C (mg) 80
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Tiamiin (mg) 1,4 Tiamiin (vitamiin B1)
(mg)

1,1

Riboflaviin (mg) 1,6 Riboflaviin (mg) 1,4
Niatsiin (mg) 18 Niatsiin (mg) 16
Vitamiin B6 (mg) 2 Vitamiin B6 (mg) 1,4
Folatsiin (µg) 200 Foolhape (μg) 200
Vitamiin B12 (μg) 1 Vitamiin B12 (µg) 2,5
Biotiin (mg) 0,15 Biotiin (µg) 50
Pantoteenhape (mg) 6 Pantoteenhape (mg) 6

Kaalium (mg) 2000
Kloriid (mg) 800

Kaltsium (mg) 800 Kaltsium (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Raud (mg) 14 Raud (mg) 14
Magneesium (mg) 300 Magneesium (mg) 375
Tsink (mg) 15 Tsink (mg) 10

Vask (mg) 1
Mangaan (mg) 2
Fluoriid (mg) 3,5
Seleen (µg) 55
Kroom (µg) 40
Molübdeen (µg) 50

Jood (µg) 150 Jood (µg) 150

Selgitus

Soovitusliku päevase koguse näitajad tuleks kohandada uute võrdlusnäitajatega vastavalt 
toitumisalase teabega märgistamise direktiivi 2008/100/EÜ (ELT L 285, lk 9) muudatustele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

süsivesikud (välja 
arvatud polüoolid)

4 kcal/g —
17 kJ/g

süsivesikud (välja arvatud 
polüoolid)

4 kcal/g

– polüoolid 2–4 kcal/g 
—10 kJ/g

– polüoolid 2,4
kcal/g

– valgud 4 kcal/g —
17 kJ/g

– valgud 4 kcal/g

– rasvad 9 kcal/g —
37 kJ/g

– rasvad 9 kcal/g

– salatrimid 6 kcal/g —
25 kJ/g

– salatrimid 6 kcal/g
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– alkohol (etanool) 7 kcal/g —
29 kJ/g

– alkohol (etanool) 7 kcal/g

– orgaanilised happed 3 kcal/g —
13 kJ/g

– orgaanilised happed 3 kcal/g

Selgitus

Arvutamine kahte erinevat ühikut kasutades toob ümberarvestuskoefitsientide ebaühtluse tõttu 
kaasa vastuolulised tulemused. Kuna märgistuse „kcal” puhul on tegemist ühikuga, mis on 
tarbijate jaoks kergemini arusaadav kui ühik „kJ”, tuleks märgistamisel kasutada eranditult 
„kcal”.
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Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – A osa – tabel – esimene rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– energia kJ ja kcal – energia kcal
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Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – C a osa (uus)

Komisjoni 
ettepanek

Muudatusettepanek

C OSA – TOITUMISALASE TEABE GRAAFILINE ESITUS

Kui toitumisalane teave on esitatud ka graafiliselt, võib seda lisaks 
teistele graafilistele kujutustele esitada ka ühes järgmistest 
vormidest: 
Silindermudel
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100 g sisaldab: 
kcal / suhkrud / rasvad / küllastunud rasvhapped / sool 
% täiskasvanu soovitatavast päevaannusest
1 pluss 4 mudel
1. variant

portsjoni kohta (portsjon = 50 g)
energiat / suhkruid / rasva / küllastunud rasvhappeid / 
soola
suunisväärtused %-na päevaannusest
2. variant

portsjoni kohta (portsjon = 50 g)
energiat / suhkruid / rasva / küllastunud rasvhappeid / 
soola
suunisväärtused %-na päevaannusest
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Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut tuleks käsitleda koos sama parlamendiliikme esitatud 
muudatusettepanekuga artikli 33 lõike 1 kohta. Graafiline esitus võib aidata tarbijal 
toitumisalast märgistust oluliselt paremini mõista.
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