
AM\885312ET.doc PE478.332v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2011/0156(COD)

17.1.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
20–155

Arvamuse projekt
Iliana Ivanova
(PE478.334v02-00)

Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduained

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))



PE478.332v01-00 2/90 AM\885312ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\885312ET.doc 3/90 PE478.332v01-00

ET

Muudatusettepanek 20
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS imikutele ja 
väikelastele ning meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta 
(esitanud komisjon vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 
114)(EMPs kohaldatav tekst)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS imikutele ja 
väikelastele, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ning muude eritoitumiseks ettenähtud
toiduainete kohta (esitanud komisjon 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 114)(EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Justification

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Muudatusettepanek 21
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS imikutele ja 
väikelastele ning meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta 
(esitanud komisjon vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 
114)(EMPs kohaldatav tekst)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS imikutele ja 
väikelastele, samuti meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ning 
muude eritoiduks ettenähtud toiduainete
kohta (esitanud komisjon vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
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114)(EMPs kohaldatav tekst)

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS imikutele ja 
väikelastele ning meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta 
(esitanud komisjon vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 
114)(EMPs kohaldatav tekst)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS imikutele ja 
väikelastele ning meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete,
samuti kehakaalu alandamiseks koostatud 
vähendatud energiasisaldusega dieetides 
kasutatavate toiduainete kohta (esitanud 
komisjon vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 114)(EMPs 
kohaldatav tekst)

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS imikutele ja 
väikelastele ning meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta 
(esitanud komisjon vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 
114)(EMPs kohaldatav tekst)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS imikutele ja 
väikelastele, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ning gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduainete kohta (esitanud 
komisjon vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 114)(EMPs 
kohaldatav tekst)

Or. en
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Selgitus

Tsöliaakiaga inimesed on haavatavad tarbijad. Tsöliaakia on patoloogia, mis nõuab ainsa 
praegu teadaoleva ravina eluaegset täielikult gluteeni välistava dieedi järgimist. 
Gluteenivabad tooted on seega mõeldud rahvastiku haavatavale kategooriale ja komisjoni 
ettepanek riskib nende tarbijate tervishoiu ja ohutuse nõrgendamisega, piirates väljapakutud 
määruse reguleerimisala.

Muudatusettepanek 24
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ohutu ja tervisliku toidu vaba 
liikumine on siseturu oluline aspekt, mis 
mõjutab oluliselt elanike tervist ja heaolu 
ning nende sotsiaalseid ja majanduslikke 
huve.

(2) Ohutute ja tervislike toidukaupade
garantii, eriti kui need on ette nähtud 
haavatavatele tarbijarühmadele, nagu 
imikud ja väikelapsed, on nende vaba 
liikumise ja siseturu hea toimimise oluline 
kriteerium, mis mõjutab oluliselt elanike 
tervist ja heaolu ning nende sotsiaalseid ja 
majanduslikke huve.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 
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nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisala, hõlmatud toiduainete 
alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. Seoses erisätetega 
süsivesikute ainevahetushäiretega 
(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni aruandes 
järeldusele, et erinõuete sätestamiseks 
koostise suhtes puudub teaduslik alus.

nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisalaga. Ometi põhjustavad 
needsamad erimeelsused selliste riiklike 
meetmete vastuvõtmist, mis takistavad 
siseturu toimimist ning sunnivad vastu 
võtma kohandatud õigusakte. Enne 
asjaomase õigusakti mõttest lõplikult 
loobumist tuleks kinnitada, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. 
aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele1, võimaldab tagada sportlaste 
kaitseks sidusa ja tõhusa strateegia. 
Eeskätt tuleks reageerida suurele 
nõudlusele spordiga tegelevate inimeste 
seas ning täpsustada kõnealuste toodete 
märgistamise eeskirjad, kuid selleks on 
vaja seoses sportlastele mõeldud 
toiduainetega muuta määrust (EL) nr 
1169/2011, et Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta 
esitatavate toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta)2 artiklis 4 ette nähtud 
toitaineliste põhijoonte sätestamisel 
võetaks arvesse sportlastele mõeldud 
toiduainete toitainelisi põhijooni, samuti 
tuleb arvestada sportlastele suunatud 
asjakohaste toitumisalaste väidetega, 
mida on määrusega (EÜ) nr 1924/2006 
keelatud esitada üldsusele (näiteks 
„süsivesiku- ja energiarikas” või 
„naatriumirikas”), näha Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1925/2006 
(vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 
muude ainete toidule lisamise kohta)3

raames ette eritingimused toitainete ja 
muude ainete kasutamiseks sportlastele 
suunatud toiduainetes ning tagada 
dopinguainetena klassifitseeritavate 
ainete mittekasutamine. Seoses erisätetega 
süsivesikute ainevahetushäiretega 
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(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni aruandes 
järeldusele, et erinõuete sätestamiseks 
koostise suhtes puudub teaduslik alus.

____________________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.
2 ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.
3 ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 
nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisala, hõlmatud toiduainete 
alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. Seoses erisätetega 
süsivesikute ainevahetushäiretega 
(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni aruandes 
järeldusele, et erinõuete sätestamiseks 

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 
nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks, ei ole 
siiani olnud erisätete väljatöötamise osas 
võimalik jõuda õnnestunud lahenduseni 
väga suurte erimeelsuste tõttu 
liikmesriikide ja sidusrühmade vahel 
seoses eriõigusaktide kohaldamisalaga.
Kuna toiduaineturu selle sektori 
ühtlustamine on ELis tõeliselt 
problemaatiline, ent spordiga tegelevate 
inimeste seas on selle järele suur 
nõudmine ning samuti on vaja täpsustada 
toodete märgistuseeskirjad, peab komisjon 
enne 2015. aastat ajakohastama Euroopa 
Toiduohutusametiga konsulteerides oma 
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koostise suhtes puudub teaduslik alus. 28. veebruari 2001. aasta aruande 
asjakohaste toiduainete kohta ning 
tegema vajaduse korral ettepanekuid. 
Seoses erisätetega süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele ettenähtud toiduainete suhtes 
jõuti komisjoni aruandes järeldusele, et 
erinõuete sätestamiseks koostise suhtes 
puudub teaduslik alus.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 
nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisala, hõlmatud toiduainete 
alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. Seoses erisätetega 
süsivesikute ainevahetushäiretega 
(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni aruandes 
järeldusele, et erinõuete sätestamiseks 

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 
nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisalaga. Kuna toiduaineturu 
selle sektori ühtlustamine on ELis tõeliselt 
problemaatiline, ent spordiga tegelevate 
inimeste seas on selle järele suur 
nõudmine ning samuti on vaja täpsustada 
toodete märgistuseeskirjad, peab komisjon 
enne 2015. aastat ajakohastama Euroopa 
Toiduohutusametiga konsulteerides oma 
28. veebruari 2001. aasta aruande 
asjakohaste toiduainete kohta ning 



AM\885312ET.doc 9/90 PE478.332v01-00

ET

koostise suhtes puudub teaduslik alus. tegema vajadusel ettepanekuid. Seoses 
erisätetega süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele ettenähtud toiduainete suhtes 
jõuti komisjoni aruandes järeldusele, et 
erinõuete sätestamiseks koostise suhtes 
puudub teaduslik alus.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 
nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisala, hõlmatud toiduainete 
alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. Seoses erisätetega 
süsivesikute ainevahetushäiretega 
(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni aruandes 
järeldusele, et erinõuete sätestamiseks 
koostise suhtes puudub teaduslik alus.

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 
nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisala, hõlmatud toiduainete 
alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. „Toiduaineid, mis on 
ettenähtud eelkõige sportlastele suurest 
lihaspingest tingitud energiakao 
korvamiseks”, tuleks seega reguleerida 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. 
juuni 2002. aasta direktiiviga 2002/46/EÜ 
toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta1, et 
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parandada siseturu toimimist ja pakkuda 
kõrgemat tarbijakaitse taset. Vaja on 
toetada uuendusi, säilitades samas kõrge 
tarbijakaitse taseme. Seoses erisätetega 
süsivesikute ainevahetushäiretega 
(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni aruandes 
järeldusele, et erinõuete sätestamiseks 
koostise suhtes puudub teaduslik alus.
____________________
1 EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

Or. en

Justification

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Muudatusettepanek 29
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 
nähtud sportlastele suurest lihaspingest 

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta: 
„toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks”, ja „toiduained, 
mis on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele”. Toiduainete suhtes, mis on 
ette nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
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tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisala, hõlmatud toiduainete 
alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. Seoses erisätetega 
süsivesikute ainevahetushäiretega 
(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni aruandes 
järeldusele, et erinõuete sätestamiseks 
koostise suhtes puudub teaduslik alus.

tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisala, hõlmatud toiduainete 
alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. Eesmärgiga parandada 
siseturu toimimist ja tõhustada 
tarbijakaitset, stimuleerides samas 
innovatsiooni, peaks „sportlaste 
toiduaineid” nüüdsest reguleerima 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 
1924/2006 toitudele märgitud toitumis- ja
tervisealaste väidete kohta1 ja vastama 
selle nõuetele. Seoses erisätetega 
süsivesikute ainevahetushäiretega 
(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni aruandes 
järeldusele, et erinõuete sätestamiseks 
koostise suhtes puudub teaduslik alus.

____________________
1 ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Seepärast tuleks mõiste „eritoiduks 
ettenähtud toiduained” tunnistada 
kehtetuks ja direktiiv 2009/39/EÜ tuleks 
asendada käesoleva õigusaktiga. 
Kohaldamise lihtsustamiseks ja 
järjepidevuse tagamiseks kõigis 
liikmesriikides peaks käesolev õigusakt 
olema määruse vormis.

(13) Seepärast tuleks mõiste „eritoit”
säilitada, kuid piirata rangelt toodetega, 
mille puhul suudetakse tõestada nende 
ainulaadset suutlikkust täita rahvastiku 
haavatavate rühmade spetsiifilisi 
toiduvajadusi, mida muul juhul ei saaks 
praeguste liidu õigusaktide alusel turule 
viia ja kui ühtlustamine tagab sellise toidu 
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vaba liikumise rahuldaval viisil. Direktiiv 
2009/39/EÜ tuleks asendada käesoleva 
õigusaktiga. Kohaldamise lihtsustamiseks 
ja järjepidevuse tagamiseks kõigis 
liikmesriikides peaks käesolev õigusakt 
olema määruse vormis.

Or. en

Selgitus

Mõned olulised garantiid, mida pakuvad praegune eritoidu raamdirektiiv (2009/39/EÜ) ja 
selle asjaomased vertikaalsed direktiivid, on kõrvaldatud haavatavate tarbijate kahjuks, kes 
vajavad toiduaineid, mis on spetsiaalselt koostatud, et pakkuda eritoitu ja aidata neid 
spetsiifiliste haiguste dieetravis.

Muudatusettepanek 31
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid ning
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid. Kogemuspõhiselt on selgunud, 
et komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätted 
tagavad selliste toiduainete suhtes piisava 
vaba liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid, 
väikelastele ettenähtud piimal põhinevaid 
jooke, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduaineid, kaalu 
vähendamiseks ja kontrollimiseks 
ettenähtud toiduaineid, suurest 
lihaspingest tingitud energiakao 
korvamiseks ettenähtud toiduaineid ning 
gluteenitalumatusega inimeste 
toiduaineid. Kogemuspõhiselt on 
selgunud, et komisjoni 
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väikelaste muude toiduainete ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete koostise ja teatamise 
üldnõuetele, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja
1999/21/EÜ.

direktiivide 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ,
1999/21/EÜ ja komisjoni määruse (EÜ) 
nr 41/2009 ning komisjoni direktiivi 
96/8/EÜ sätted tagavad selliste toiduainete 
suhtes piisava vaba liikumise, tagades 
samas rahvatervise kõrge kaitse. Seepärast
on asjakohane, et käesolev määrus 
suunatakse imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning imikute ja väikelaste 
muude toiduainete, väikelastele ettenähtud 
piimal põhinevate jookide ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete, kaalu vähendamiseks ja 
kontrollimiseks ettenähtud toiduainete, 
suurest lihaspingest tingitud energiakao 
korvamiseks ettenähtud toiduainete ning 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete
koostise ja teatamise üldnõuetele, võttes 
arvesse komisjoni direktiive 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ, 1999/21/EÜ ja 96/8/EÜ 
ning komisjoni määrust (EÜ) nr 41/2009.
Lisaks peaks säilitama mõiste „eritoit” ja
piirama seda rangelt toodetega, mille 
puhul saab tõestada nende ainulaadset 
suutlikkust täita rahvastiku haavatavate 
rühmade spetsiifilisi toiduvajadusi, mida 
muul juhul ei saaks praeguste liidu 
õigusaktide alusel turule viia.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek riskib reguleerimisala piirates nende tarbijarühmade tervishoiu ja 
ohutuse nõrgendamisega ja tulevase teaduslikel arengutel põhineva innovatsiooni võimaluste 
piiramisega. Seetõttu on vaja taastada eritoitumise jaoks mõeldud toiduainete kontseptsioon. 
See vastab praegusele eridieedil kasutatavate toitude Codexi standardile (146-1985).

Muudatusettepanek 32
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid ning
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid. Kogemuspõhiselt on selgunud, 
et komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätted 
tagavad selliste toiduainete suhtes piisava 
vaba liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete ja
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete koostise ja teatamise 
üldnõuetele, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja
1999/21/EÜ.

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid,
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid ja gluteenitalumatusega 
inimeste toiduaineid. Kogemuspõhiselt on 
selgunud, et komisjoni 
direktiivide 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ,
1999/21/EÜ ja komisjoni määruse (EÜ) 
nr 41/2009 sätted tagavad selliste 
toiduainete suhtes piisava vaba liikumise, 
tagades samas rahvatervise kõrge kaitse. 
Seepärast on asjakohane, et käesolev 
määrus suunatakse imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning imikute ja väikelaste 
muude toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ning 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete 
koostise ja teatamise üldnõuetele, võttes 
arvesse komisjoni direktiive 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ, 1999/21/EÜ ja komisjoni 
määrust (EÜ) nr 41/2009. Lisaks peaks 
säilitama mõiste „eritoit” ja piirama seda 
rangelt toodetega, mille puhul suudetakse 
tõestada nende ainulaadset suutlikkust 
täita rahvastiku haavatavate rühmade 
spetsiifilisi toiduvajadusi, mida muul 
juhul ei saaks praeguste liidu õigusaktide 
alusel turule viia.

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid ning
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid. Kogemuspõhiselt on selgunud, 
et komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätted tagavad 
selliste toiduainete suhtes piisava vaba 
liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete ja
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete koostise ja teatamise 
üldnõuetele, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja
1999/21/EÜ.

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid,
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid ning gluteenitalumatusega 
inimeste toiduaineid. Kogemuspõhiselt on 
selgunud, et komisjoni 
direktiivide 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ ning komisjoni määruse (EÜ) 
nr 41/2009 sätted tagavad selliste 
toiduainete suhtes piisava vaba liikumise, 
tagades samas rahvatervise kõrge kaitse. 
Seepärast on asjakohane, et käesolev 
määrus suunatakse imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning imikute ja väikelaste
muude toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete
koostise ja teatamise üldnõuetele, võttes 
arvesse komisjoni direktiive 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ, 1999/21/EÜ ja komisjoni 
määrust (EÜ) nr 41/2009.

Or. en

Selgitus

Tsöliaakia all kannatavate inimeste toitu tunnustab hiljuti läbivaadatud Codexi standard 118-
1979 rev 2008. Arvesse on vaja võtta gluteenivaba toitu, sest see on nendele inimestele ainus 
ravi vorm.
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Muudatusettepanek 34
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid ning
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid. Kogemuspõhiselt on selgunud, 
et komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätted tagavad 
selliste toiduainete suhtes piisava vaba 
liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete koostise ja teatamise 
üldnõuetele, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ.

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid,
meditsiiniliseks otstarbeks ettenähtud 
toiduaineid ja toiduaineid, mis on ette 
nähtud gluteenitalumatusega inimestele. 
Kogemuspõhiselt on selgunud, et 
komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ ning 
komisjoni määruse (EÜ) nr 41/2009 sätted 
tagavad selliste toiduainete suhtes piisava 
vaba liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete, 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete ning gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud toiduainete koostise 
ja teatamise üldnõuetele, võttes arvesse 
komisjoni direktiive 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ ja komisjoni 
määrust (EÜ) nr 41/2009.

Or. fr
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Muudatusettepanek 35
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid ning
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid. Kogemuspõhiselt on selgunud, 
et komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätted 
tagavad selliste toiduainete suhtes piisava 
vaba liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete ja
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete koostise ja teatamise 
üldnõuetele, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ.

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid,
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid ja toiduaineid, mis on ette 
nähtud kehakaalu langetamiseks 
koostatud vähendatud energiasisaldusega 
dieetide puhul. Kogemuspõhiselt on 
selgunud, et komisjoni 
direktiivide 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ, 
1999/21/EÜ ja 96/8/EÜ sätted tagavad 
selliste toiduainete suhtes piisava vaba 
liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete,
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete ja kehakaalu langetamiseks 
koostatud vähendatud energiasisaldusega 
dieetides kasutatavate toiduainete koostise 
ja teatamise üldnõuetele, võttes arvesse 
neid nelja direktiivi.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Antonyia Parvanova
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid ning 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid. Kogemuspõhiselt on selgunud, 
et komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätted tagavad 
selliste toiduainete suhtes piisava vaba 
liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete koostise ja teatamise 
üldnõuetele, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ.

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks. 
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid ning 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid. Kogemuspõhiselt on selgunud, 
et komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätted tagavad 
selliste toiduainete suhtes piisava vaba 
liikumise, tagades samas rahvatervise ja 
tarbijate huvide kõrge kaitse. Seepärast on 
asjakohane, et käesolev määrus suunatakse 
imiku piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete koostise ja teatamise 
üldnõuetele, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ. Sellega seoses tuleb kõik 
ained, mis võivad olla asjaomaste 
rühmade tervisele kahjulikud, jätta 
käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduainerühmade koosseisust välja.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätestatud 
mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete 
määratlusi tuleb siiski regulaarselt 
kohandada, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ning vajaduse korral asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi.

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ, 1999/21/EÜ, 96/8/EÜ ja 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009
sätestatud mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, väikelastele 
ettenähtud piimal põhinevate jookide,
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete, kaalu vähendamiseks ja 
kontrollimiseks ettenähtud toiduainete, 
suurest lihaspingest tingitud energiakao 
korvamiseks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete 
määratlusi tuleb siiski regulaarselt 
kohandada, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ning vajaduse korral asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätestatud 
mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete 
määratlusi tuleb siiski regulaarselt 
kohandada, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ning vajaduse korral asjakohaseid 

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ, 1999/21/EÜ ja komisjoni 
määruses (EÜ) nr 41/2009 sätestatud 
mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete
määratlusi tuleb siiski regulaarselt 
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rahvusvahelisi suundumusi. kohandada, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ning vajaduse korral asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätestatud 
mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete 
määratlusi tuleb siiski regulaarselt 
kohandada, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ning vajaduse korral asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi.

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ, 1999/21/EÜ ja komisjoni 
määruses (EÜ) nr 41/2009 sätestatud 
mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete
määratlusi tuleb siiski regulaarselt 
kohandada, arvestades tehnika ja teaduse
arengut ning vajaduse korral asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätestatud 

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ ning 
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mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete 
määratlusi tuleb siiski regulaarselt 
kohandada, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ning vajaduse korral asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi.

komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009
sätestatud mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduainete määratlusi tuleb 
siiski regulaarselt kohandada, arvestades 
tehnika ja teaduse arengut ning vajaduse 
korral asjakohaseid rahvusvahelisi 
suundumusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätestatud 
mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete 
määratlusi tuleb siiski regulaarselt 
kohandada, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ning vajaduse korral asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi.

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ, 1999/21/EÜ ja 96/8/EÜ
sätestatud mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ning 
kehakaalu langetamiseks koostatud 
vähendatud energiasisaldusega dieetides 
kasutatavate toiduainete määratlusi tuleb 
siiski regulaarselt kohandada, arvestades 
tehnika ja teaduse arengut ning vajaduse 
korral asjakohaseid rahvusvahelisi 
suundumusi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 42
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätestatud 
mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse. Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete 
määratlusi tuleb siiski regulaarselt 
kohandada, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ning vajaduse korral 
asjakohaseid rahvusvahelisi suundumusi.

(16) Selleks et tagada õiguskindlus, tuleks 
komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätestatud 
mõisted üle kanda käesolevasse 
määrusesse.

Or. en

Selgitus

Vt Iliana Ivanova arvamuse projekti muudatusettepanekut 12.

Muudatusettepanek 43
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta, 
võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja
1999/21/EÜ. Selleks et kohandada 

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, väikelastele 
ettenähtud piimal põhinevate jookide, 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete, kaalu vähendamiseks ja 
kontrollimiseks ettenähtud toiduainete, 
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käesolevas määruses sätestatud imiku 
piimasegude, jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 
imikute ja väikelaste toiduainete ja
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete määratlusi arvestades tehnika ja 
teaduse arengut ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi ning kehtestada 
käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduainerühmade suhtes koostise ja 
teatamise erinõuded, sealhulgas 
märgistamise lisanõuded või erandid 
seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja toitumis-
ja tervisealaste väidete lubamisega, tuleks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida õigusaktide 
vastuvõtmine komisjonile. Eriti tähtis on, 
et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

suurest lihaspingest tingitud energiakao 
korvamiseks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete 
kohta, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ,
1999/21/EÜ, 96/8/EÜ ja komisjoni 
määrust (EÜ) nr 41/2009. Selleks et 
kohandada käesolevas määruses sätestatud 
imiku piimasegude, jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 
imikute ja väikelaste toiduainete, 
väikelastele ettenähtud piimal põhinevate 
jookide, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete, kaalu 
vähendamiseks ja kontrollimiseks 
ettenähtud toiduainete, suurest 
lihaspingest tingitud energiakao 
korvamiseks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete 
määratlusi, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ja asjakohaseid rahvusvahelisi 
suundumusi, ning kehtestada käesoleva 
määrusega hõlmatud toiduainerühmade 
suhtes koostise ja teatamise erinõuded ja 
toidu turule viimise menetlus, tulenevalt 
teaduslikest ja tehnilistest uuendustest, 
sealhulgas märgistamise lisanõuded või 
erandid seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja 
toitumis- ja tervisealaste väidete 
lubamisega, tuleks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
delegeerida õigusaktide vastuvõtmine 
komisjonile. Eriti tähtis on, et komisjon 
peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini



PE478.332v01-00 24/90 AM\885312ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta, 
võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja
1999/21/EÜ. Selleks et kohandada 
käesolevas määruses sätestatud imiku 
piimasegude, jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 
imikute ja väikelaste toiduainete ja
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete määratlusi arvestades tehnika ja 
teaduse arengut ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi ning kehtestada 
käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduainerühmade suhtes koostise ja 
teatamise erinõuded, sealhulgas 
märgistamise lisanõuded või erandid 
seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja toitumis-
ja tervisealaste väidete lubamisega, tuleks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida õigusaktide 
vastuvõtmine komisjonile. Eriti tähtis on, 
et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete
kohta, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ,
1999/21/EÜ ja komisjoni määrust (EÜ) nr 
41/2009. Selleks et kohandada käesolevas 
määruses sätestatud imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete 
määratlusi, arvestades tehnika ja teaduse 
arengut ja asjakohaseid rahvusvahelisi 
suundumusi, ning kehtestada käesoleva 
määrusega hõlmatud toiduainerühmade 
suhtes koostise ja teatamise erinõuded, 
sealhulgas märgistamise lisanõuded või 
erandid seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja 
toitumis- ja tervisealaste väidete 
lubamisega, tuleks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
delegeerida õigusaktide vastuvõtmine 
komisjonile. Eriti tähtis on, et komisjon 
peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta, 
võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja
1999/21/EÜ. Selleks et kohandada 
käesolevas määruses sätestatud imiku 
piimasegude, jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 
imikute ja väikelaste toiduainete ja
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete määratlusi arvestades tehnika ja 
teaduse arengut ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi ning kehtestada 
käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduainerühmade suhtes koostise ja 
teatamise erinõuded, sealhulgas 
märgistamise lisanõuded või erandid 
seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja toitumis-
ja tervisealaste väidete lubamisega, tuleks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida õigusaktide 
vastuvõtmine komisjonile. Eriti tähtis on, 
et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimeste toiduainete 
kohta, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) 
nr 41/2009. Selleks et kohandada 
käesolevas määruses sätestatud imiku 
piimasegude, jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 
imikute ja väikelaste toiduainete,
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete ja gluteenitalumatusega 
inimeste toiduainete määratlusi, arvestades 
tehnika ja teaduse arengut ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi, ning 
kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduainerühmade suhtes koostise ja 
teatamise erinõuded ning toidu turule 
viimise menetlus, tulenevalt teaduslikest 
ja tehnilistest uuendustest, sealhulgas 
märgistamise lisanõuded või erandid 
seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja toitumis-
ja tervisealaste väidete lubamisega, tuleks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida õigusaktide 
vastuvõtmine komisjonile. Eriti tähtis on, 
et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
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Or. en

Muudatusettepanek 46
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta, 
võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ. Selleks et kohandada 
käesolevas määruses sätestatud imiku 
piimasegude, jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 
imikute ja väikelaste toiduainete ja
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete määratlusi arvestades tehnika ja 
teaduse arengut ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi ning kehtestada 
käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduainerühmade suhtes koostise ja 
teatamise erinõuded, sealhulgas 
märgistamise lisanõuded või erandid 
seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja toitumis-
ja tervisealaste väidete lubamisega, tuleks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida õigusaktide 
vastuvõtmine komisjonile. Eriti tähtis on, 
et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjakohaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduainete kohta, võttes 
arvesse komisjoni direktiive 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ ning 
komisjoni määrust (EÜ) nr 41/2009. 
Selleks et kohandada käesolevas määruses 
sätestatud imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduainete määratlusi,
arvestades tehnika ja teaduse arengut ja 
asjakohaseid rahvusvahelisi suundumusi,
ning kehtestada käesoleva määrusega 
hõlmatud toiduainerühmade suhtes 
koostise ja teatamise erinõuded, sealhulgas 
märgistamise lisanõuded või erandid 
seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja toitumis-
ja tervisealaste väidete lubamisega, tuleks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida õigusaktide 
vastuvõtmine komisjonile. Eriti tähtis on, 
et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjakohaste 
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dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta, 
võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja
1999/21/EÜ. Selleks et kohandada 
käesolevas määruses sätestatud imiku 
piimasegude, jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 
imikute ja väikelaste toiduainete ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete määratlusi arvestades tehnika ja 
teaduse arengut ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi ning kehtestada 
käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduainerühmade suhtes koostise ja 
teatamise erinõuded, sealhulgas 
märgistamise lisanõuded või erandid 
seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja toitumis-
ja tervisealaste väidete lubamisega, tuleks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida õigusaktide 
vastuvõtmine komisjonile. Eriti tähtis on, 
et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjakohaste 

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta, 
võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ, 
1999/21/EÜ ja 96/8/EÜ. Selleks et 
kohandada käesolevas määruses sätestatud 
imiku piimasegude, jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 
imikute ja väikelaste toiduainete,
kehakaalu langetamiseks koostatud 
vähendatud energiasisaldusega dieetides 
kasutatavate toiduainete ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete määratlusi, arvestades tehnika 
ja teaduse arengut ja asjakohaseid 
rahvusvahelisi suundumusi, ning 
kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduainerühmade suhtes koostise ja 
teatamise erinõuded, sealhulgas 
märgistamise lisanõuded või erandid 
seoses direktiiviga 2000/13/EÜ ja toitumis-
ja tervisealaste väidete lubamisega, tuleks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida õigusaktide 
vastuvõtmine komisjonile. Eriti tähtis on, 
et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
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dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjakohaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Arvestades, et toidud, mida 
käesoleva määrusega kontrollitakse, on 
eritoidud, mis on tavatarbimiseks mõeldud 
toiduainetest eristatavad ja mille puhul 
juhindutakse koostise erinõuetest ja mis 
peavad kandma tavatarbimiseks mõeldud 
toiduainetega võrreldes täiendavat 
kohustuslikku märgistusteavet, on 
asjakohane võimaldada vajaduse korral 
erandeid kohustuslikest 
märgistusnõuetest, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta määruses (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele1. 
_______________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. en

Selgitus

Et eritoitumise toiduained erinevad tavatarbimise toiduainetest, peab vajaduse korral 
võimaldama erandeid läbivaadatud määrusest, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele.
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Muudatusettepanek 49
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Arvestades, et toidud, mida 
käesoleva määrusega kontrollitakse, on 
eritoidud, mis on tavatarbimiseks mõeldud 
toiduainetest eristatavad ja mille puhul 
juhindutakse koostise erinõuetest ja mis 
peavad kandma tavatarbimiseks mõeldud 
toiduainetega võrreldes täiendavat 
kohustuslikku märgistamisteavet, on 
asjakohane võimaldada vajaduse korral 
erandeid kohustuslikest 
märgistusnõuetest, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta määruses (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele1.
________________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. en

Selgitus

Et eritoitumise toiduained erinevad tavatarbimise toiduainetest, peab vajaduse korral 
võimaldama erandeid läbivaadatud määrusest, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele.

Muudatusettepanek 50
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Võttes arvesse asjaomast tehnika ja 
teaduse arengut, tuleks volitada komisjoni 
ajakohastama delegeeritud õigusakte, mis 
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on vastu võetud käesoleva määruse 
kohaselt. Imikutele ja väikelastele 
ettenähtud toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete
sektoris peaks see edendama 
innovatsiooni, mis ei või toimuda 
tooteohutuse arvelt.

Or. en

Selgitus

Mõned turul olevad toiduained on loodud teatava tegevuse jaoks, kindlal otstarbel, on 
innovaatilised, kuid need töötatakse välja, arvestamata lõpptarbija ohutuse aspekte. 
Variraportöör nõustub seetõttu tööstuse toetamisega, kuid märgib, et see ei saa viia turu 
täieliku avamiseni ja eitada kasutajate jaoks toiduohutuse põhimõtet, eriti toiduainete puhul, 
mida hõlmab väljapakutud määruse reguleerimisala.

Muudatusettepanek 51
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu vitamiinidest, 
mineraalainetest, aminohapetest ja 
muudest ainetest, mida tohib lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
muule imikute ja väikelaste toidule ning
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainetele vastavalt teatavatele 
käesoleva määrusega kehtestatud 
kriteeriumidele. Arvestades, et loetelu 
vastuvõtmine eeldab käesolevas 
ettepanekus sätestatud kriteeriumide 
kohaldamist, antakse rakendusvolitused 
selles osas komisjonile. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu ainetest, mida 
erilisel toitumisotstarbel tohib lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
muudele imikute ja väikelaste 
toiduainetele, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainetele, kaalu 
vähendamiseks ja kontrollimiseks 
ettenähtud toiduainetele, suurest 
lihaspingest tingitud energiakao 
korvamiseks ettenähtud toiduainetele ja 
gluteenitalumatusega inimeste 
toiduainetele, võttes arvesse määrust (EÜ) 
nr 953/2009 ja komisjoni direktiive 
2006/141/EÜ ja 2006/125/EÜ vastavalt 
teatavatele käesoleva määrusega 
kehtestatud kriteeriumidele. Arvestades, et 
loetelu vastuvõtmine eeldab käesolevas 
ettepanekus sätestatud kriteeriumide 
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liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes. 
Komisjon peaks viivitamata vastu võtma 
liidu loetelu ajakohastamise suhtes 
kohaldatavad rakendusõigusaktid, kui see 
on erakorralisuse tõttu hädavajalik 
nõuetekohaselt põhjendatud rahvatervisega 
seotud juhtudel.

kohaldamist, antakse rakendusvolitused 
selles osas komisjonile. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes. 
Komisjon peaks viivitamata vastu võtma 
liidu loetelu ajakohastamise suhtes 
kohaldatavad rakendusõigusaktid, kui see 
on erakorralisuse tõttu hädavajalik 
nõuetekohaselt põhjendatud rahvatervisega 
seotud juhtudel.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad määrus (EÜ) nr 953/2009, direktiivid 2006/141/EÜ ja 2006/125/EÜ 
reguleerivad aineid, mida võib lisada erilisel toitumisotstarbel. Selle terminoloogia 
säilitamine väldib segadust liidu ainete loetelu reguleerimisala ja eesmärgi osas. Lihtsustatud 
ja konsolideeritud loetelu ainetest, mida võib erilisel toitumisotstarbel lisada, peab võtma 
arvesse aineid, mida praegu olemasolevate eeskirjade põhjal lubatakse.

Muudatusettepanek 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu vitamiinidest, 
mineraalainetest, aminohapetest ja 
muudest ainetest, mida tohib lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
muule imikute ja väikelaste toidule ning
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainetele vastavalt teatavatele 
käesoleva määrusega kehtestatud 
kriteeriumidele. Arvestades, et loetelu 

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu ainetest, mida 
erilisel toitumisotstarbel tohib lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
imikute ja väikelaste toidule,
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainetele ning gluteenitalumatusega 
inimeste toiduainetele, võttes arvesse 
määrust (EÜ) nr 953/2009 ja komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ ja 2006/125/EÜ, 
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vastuvõtmine eeldab käesolevas 
ettepanekus sätestatud kriteeriumide 
kohaldamist, antakse rakendusvolitused 
selles osas komisjonile. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes. 
Komisjon peaks viivitamata vastu võtma 
liidu loetelu ajakohastamise suhtes 
kohaldatavad rakendusõigusaktid, kui see 
on erakorralisuse tõttu hädavajalik 
nõuetekohaselt põhjendatud rahvatervisega 
seotud juhtudel.

vastavalt teatavatele käesoleva määrusega 
kehtestatud kriteeriumidele. Arvestades, et 
loetelu vastuvõtmine eeldab käesolevas 
ettepanekus sätestatud kriteeriumide 
kohaldamist, antakse rakendusvolitused 
selles osas komisjonile. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes. 
Komisjon peaks viivitamata vastu võtma 
liidu loetelu ajakohastamise suhtes 
kohaldatavad rakendusõigusaktid, kui see 
on erakorralisuse tõttu hädavajalik 
nõuetekohaselt põhjendatud rahvatervisega 
seotud juhtudel.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad määrus (EÜ) nr 953/2009, direktiivid 2006/141/EÜ ja 2006/125/EÜ 
reguleerivad aineid, mida võib lisada erilisel toitumisotstarbel. Selle terminoloogia
säilitamine väldib segadust liidu ainete loetelu reguleerimisala ja eesmärgi osas. Lihtsustatud 
ja konsolideeritud loetelu ainetest, mida võib erilisel toitumisotstarbel lisada, peab võtma 
arvesse aineid, mida praegu olemasolevate eeskirjade põhjal lubatakse.

Muudatusettepanek 53
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu vitamiinidest, 
mineraalainetest, aminohapetest ja 
muudest ainetest, mida tohib lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
muule imikute ja väikelaste toidule ning

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu ainetest, mida 
erilisel toitumisotstarbel tohib lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
muudele imikute ja väikelaste 
toiduainetele, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
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meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainetele vastavalt teatavatele 
käesoleva määrusega kehtestatud 
kriteeriumidele. Arvestades, et loetelu 
vastuvõtmine eeldab käesolevas 
ettepanekus sätestatud kriteeriumide 
kohaldamist, antakse rakendusvolitused 
selles osas komisjonile. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes. 
Komisjon peaks viivitamata vastu võtma 
liidu loetelu ajakohastamise suhtes 
kohaldatavad rakendusõigusaktid, kui see 
on erakorralisuse tõttu hädavajalik 
nõuetekohaselt põhjendatud rahvatervisega 
seotud juhtudel.

ettenähtud toiduainetele ja 
gluteenitalumatusega inimeste 
toiduainetele, võttes arvesse määrust (EÜ) 
nr 953/2009 ja komisjoni direktiive 
2006/141/EÜ ja 2006/125/EÜ, vastavalt 
teatavatele käesoleva määrusega 
kehtestatud kriteeriumidele. Arvestades, et 
loetelu vastuvõtmine eeldab käesolevas 
ettepanekus sätestatud kriteeriumide 
kohaldamist, antakse rakendusvolitused 
selles osas komisjonile. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes. 
Komisjon peaks viivitamata vastu võtma 
liidu loetelu ajakohastamise suhtes 
kohaldatavad rakendusõigusaktid, kui see 
on erakorralisuse tõttu hädavajalik 
nõuetekohaselt põhjendatud rahvatervisega 
seotud juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu vitamiinidest, 
mineraalainetest, aminohapetest ja 
muudest ainetest, mida tohib lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
muule imikute ja väikelaste toidule ning 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainetele vastavalt teatavatele 
käesoleva määrusega kehtestatud 

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu ainetest, eeskätt 
vitamiinidest, mineraalainetest, 
aminohapetest, mida tohib erilise 
toiteväärtuse andmiseks lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
muule imikute ja väikelaste toidule ning 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainetele, samuti 
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kriteeriumidele. Arvestades, et loetelu 
vastuvõtmine eeldab käesolevas 
ettepanekus sätestatud kriteeriumide 
kohaldamist, antakse rakendusvolitused 
selles osas komisjonile. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes. 
Komisjon peaks viivitamata vastu võtma 
liidu loetelu ajakohastamise suhtes 
kohaldatavad rakendusõigusaktid, kui see 
on erakorralisuse tõttu hädavajalik 
nõuetekohaselt põhjendatud rahvatervisega 
seotud juhtudel.

gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduainetele, võttes arvesse 
määrust (EÜ) nr 953/2009 ning direktiive 
2006/141/EÜ ja 2006/125/EÜ, samuti
vastavalt teatavatele käesoleva määrusega 
kehtestatud kriteeriumidele. Kuna loetelu 
vastuvõtmine eeldab käesolevas 
ettepanekus sätestatud kriteeriumide 
kohaldamist, antakse rakenduspädevus 
komisjonile. Kõnealust pädevust tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendusvolituste teostamise 
suhtes. Komisjon peaks viivitamata vastu 
võtma liidu loetelu ajakohastamise suhtes 
kohaldatavad rakendusõigusaktid, kui see 
on erakorralisuse tõttu hädavajalik 
nõuetekohaselt põhjendatud rahvatervisega 
seotud juhtudel.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Nõukogu direktiivis 92/52/EMÜ on 
sätestatud, et Euroopa Liidust 
eksporditavad ja reeksporditavad imiku 
piimasegud ja jätkupiimasegud peavad 
vastama liidu õigusaktidele, välja arvatud 
juhul, kui importiv riik on nõudnud teisiti. 
See põhimõte on juba kehtestatud 
toiduainete suhtes 
määrusega (EÜ) nr 178/2002. 
Lihtsustamise ja õiguskindluse huvides 
tuleks direktiiv 92/52/EÜ seega tunnistada 

(24) Imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude ekspordi korral peavad
tooted vastama direktiivile 2006/141/EÜ 
või rahvusvahelistele Codex 
Alimentarius’e standarditele või 
importivas riigis kehtivatele eeskirjadele.
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kehtetuks.

Or. en

Selgitus

Üldiste toidualaste õigusnormide määrus nr 178/2002 ei kehtesta selgeid eeskirju ekspordi 
puhuks kolmandatesse riikidesse ega sisalda viiteid Codex Alimentarius’ele. Euroopa Liit 
ekspordib suure osa imikutoidust kolmandatesse riikidesse ja kui eritoitumise toiduainetele 
kohaldataks neid üldiste toidualaste õigusnormide eeskirju ekspordiks kolmandatesse 
riikidesse, on tõenäoline, et tõlgendamisega tekib probleeme.

Muudatusettepanek 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja 
tavatarbimiseks ettenähtud toidul
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta).
Sellised märked peaksid olema 
tõlgendatud toitumisalaste väidetena 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 
määratlusele. Lihtsustamise huvides 
peaksid kõnealused märked olema üksnes 
määruse (EÜ) nr 1924/2006 
reguleerimisalas ja vastama selle 
nõuetele. On vaja, et määruse (EÜ) nr 
1924/2006 kohased tehnilised 
kohandused, mis hõlmavad 
toitumisalaseid väiteid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” ning 
nendega seotud, määrusega 
(EÜ) nr 41/2009 reguleeritud 
kasutustingimusi, oleksid valmis enne 
käesoleva määruse kohaldamist.

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud eritoitumise toiduainetel
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruse (EÜ) nr 41/2009 
artiklis 3. Lisaks võib märget 
„gluteenivaba” kasutada tavatarbimiseks 
ettenähtud toiduainetel ja teistel 
eritoitumise toiduainetel, mis sobivad 
gluteenitalumatusega inimestele, määruse 
(EÜ) nr 41/2009 artiklis 4 sätestatud 
eeskirjade kohaselt, mis ei luba märke 
„väga madala gluteenisisaldusega”
kasutamist nende toiduainete puhul.
Kõnealused gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud eritoitumise 
toiduained tuleks käesolevas määruses 
säilitada, sest ohutute toiduainete 
pakkumine, mis on ette nähtud 
gluteenitalumatusega inimestele, ja 
tsöliaakiahaigete teavitamine gluteeni 
puudumisest on haigusega 
toimetulemiseks elulise tähtsusega. See on 
kooskõlas gluteenitalumatusega inimeste 
eritoidu rahvusvahelise standardiga 
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(CODEX STAN 118-1979, 2008. aastal 
parandatud). Samuti tuleb määruses (EÜ) 
nr 41/2009 säilitada tavatarbimise 
toiduainete väite „gluteenivaba” 
kasutamise tingimused.

Or. en

Selgitus

„Gluteenivaba” ei ole toitumisalane väide ja seda tuleb käsitleda sellena, mis ta on, s.t ainus 
raviviis tsöliaakia all kannatavatele inimestele.

Muudatusettepanek 57
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja 
tavatarbimiseks ettenähtud toidul
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta). 
Sellised märked peaksid olema 
tõlgendatud toitumisalaste väidetena 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 
määratlusele. Lihtsustamise huvides 
peaksid kõnealused märked olema üksnes 
määruse (EÜ) nr 1924/2006 
reguleerimisalas ja vastama selle 
nõuetele. On vaja, et määruse (EÜ) nr 
1924/2006 kohased tehnilised 
kohandused, mis hõlmavad 
toitumisalaseid väiteid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” ning 
nendega seotud, määrusega 
(EÜ) nr 41/2009 reguleeritud 
kasutustingimusi, oleksid valmis enne 
käesoleva määruse kohaldamist.

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada gluteenitalumatusega inimestele
ettenähtud eritoidul eeskirjade alusel, mis 
on sätestatud määruse (EÜ) nr 41/2009 
artiklis 3. Lisaks võib märget 
„gluteenivaba” kasutada tavalistel 
toitudel ja gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud toiduainetel 
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
määruse (EÜ) nr 41/2009 artiklis 4, mille 
kohaselt ei tohi toiduainetel kasutada 
märget „väga madala 
gluteenisisaldusega”. Need toiduained, 
mis on mõeldud gluteenitalumatusega 
inimeste eritoiduks, peaksid käesolevasse 
määrusesse sisse jääma, kuna 
gluteenitalumatusega inimestele ohutute 
toiduainete tagamine ja tsöliaakiaga 
inimeste teavitamine sellest, et toit on 
gluteenivaba, on nimetatud haiguse ravis 
äärmiselt oluline. See on kooskõlas 
rahvusvaheliste dieettoiduainete, aga ka 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud dieedinormidega (2008. aastal 
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läbivaadatud CODEX STAN 118-1979). 
Lisaks peaks määrusesse (EÜ) nr 41/2009 
sisse jääma ka märgistuse „gluteenivaba” 
kasutamistingimused tavatoiduainetel. 

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja 
tavatarbimiseks ettenähtud toidul
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta).
Sellised märked peaksid olema 
tõlgendatud toitumisalaste väidetena 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 
määratlusele. Lihtsustamise huvides 
peaksid kõnealused märked olema üksnes 
määruse (EÜ) nr 1924/2006 
reguleerimisalas ja vastama selle 
nõuetele. On vaja, et määruse (EÜ) nr 
1924/2006 kohased tehnilised 
kohandused, mis hõlmavad 
toitumisalaseid väiteid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” ning 
nendega seotud, määrusega 
(EÜ) nr 41/2009 reguleeritud 
kasutustingimusi, oleksid valmis enne 
käesoleva määruse kohaldamist.

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud eritoitumise toiduainetel
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
artiklis 3. Lisaks võib märget 
„gluteenivaba” kasutada tavatarbimiseks 
ettenähtud toiduainetel ja teistel 
eritoitumise toiduainetel, mis sobivad 
gluteenitalumatusega inimestele, määruse 
(EÜ) nr 41/2009 artiklis 4 sätestatud 
eeskirjade kohaselt, mis ei luba märke 
„väga madala gluteenisisaldusega”
kasutamist nende toiduainete puhul.
Kõnealused gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud eritoitumise 
toiduained tuleks käesolevas määruses 
säilitada, sest ohutute toiduainete 
pakkumine, mis on ettenähtud 
gluteenitalumatusega inimestele, ja 
tsöliaakiahaigete teavitamine gluteeni 
puudumisest on haigusega 
toimetulemiseks elulise tähtsusega. See on 
kooskõlas gluteenitalumatusega inimeste 
eritoidu rahvusvahelise standardiga 
(CODEX STAN 118-1979, 2008. aastal 
läbi vaadatud).

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja 
tavatarbimiseks ettenähtud toidul
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta).
Sellised märked peaksid olema 
tõlgendatud toitumisalaste väidetena 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 
määratlusele. Lihtsustamise huvides 
peaksid kõnealused märked olema üksnes 
määruse (EÜ) nr 1924/2006 
reguleerimisalas ja vastama selle 
nõuetele. On vaja, et määruse (EÜ) nr 
1924/2006 kohased tehnilised 
kohandused, mis hõlmavad 
toitumisalaseid väiteid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” ning 
nendega seotud, määrusega 
(EÜ) nr 41/2009 reguleeritud 
kasutustingimusi, oleksid valmis enne 
käesoleva määruse kohaldamist.

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud eritoitumise toiduainetel
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruse (EÜ) nr 41/2009 
artiklis 3. Lisaks võib märget 
„gluteenivaba” kasutada tavatarbimiseks 
ettenähtud toiduainetel ja teistel 
eritoitumise toiduainetel, mis sobivad 
gluteenitalumatusega inimestele, määruse 
(EÜ) nr 41/2009 artiklis 4 sätestatud 
eeskirjade kohaselt, mis ei luba märke 
„väga madala gluteenisisaldusega”
kasutamist nende toiduainete puhul.
Kõnealused gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud eritoitumise 
toiduained tuleks käesolevas määruses 
säilitada, sest ohutute toiduainete 
pakkumine, mis on ettenähtud 
gluteenitalumatusega inimestele, ja 
tsöliaakiahaigete teavitamine gluteeni 
puudumisest on haigusega 
toimetulemiseks elulise tähtsusega. See on 
kooskõlas gluteenitalumatusega inimeste 
eritoidu rahvusvahelise standardiga 
(CODEX STAN 118-1979, 2008. aastal 
parandatud).

Or. en

Selgitus

Tsöliaakia on haigus, mille ainus raviviis on gluteeni täielik toidust välistamine kogu 
patsiendi eluaja jooksul. „Gluteenivaba” ei ole toitumisalane väide, sest see ei ole kasulik 
üldrahvastikule, vaid ainult tsöliaakiahaigetele. „Gluteenivaba” liigitamine toitumisalase 
väitena oleks üldtarbijatele eksitav, sest gluteen on normaalne proteiin, mida leidub nisus ja 
teistes teraviljades, mis on tasakaalustatud toitumise oluline osa.
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Muudatusettepanek 60
Anja Weisgerber

Määruse ettepanek
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja 
tavatarbimiseks ettenähtud toidul 
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta).
Sellised märked peaksid olema 
tõlgendatud toitumisalaste väidetena 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 
määratlusele. Lihtsustamise huvides 
peaksid kõnealused märked olema üksnes 
määruse (EÜ) nr 1924/2006 
reguleerimisalas ja vastama selle 
nõuetele. On vaja, et määruse (EÜ) nr 
1924/2006 kohased tehnilised 
kohandused, mis hõlmavad 
toitumisalaseid väiteid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” ning 
nendega seotud, määrusega 
(EÜ) nr 41/2009 reguleeritud 
kasutustingimusi, oleksid valmis enne 
käesoleva määruse kohaldamist.

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja 
tavatarbimiseks ettenähtud toidul 
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta).
Gluteenivaba toit on tsöliaakiaga inimeste 
jaoks ainsaks toiduallikaks. Toidu koostis 
on seisundi ravimisel otsustav. 
Gluteenivaba toit peab seetõttu kuuluma 
käesoleva määruse reguleerimisalasse.

Or. de

Selgitus

Tsöliaakia puhul on tegemist autoimmuunhaigusega, mida on võimalik ravida ainult 
gluteenisisaldusega toidu range vältimise teel. Kui rangest dieedist kinni ei peeta, ähvardavad 
haigestunut rasked järelhaigused, näiteks soolevähk. Vastavalt põhjenduses 15 toodud 
komisjoni selgitusele on oluline tagada teatavatele elanikkonna rühmadele ettenähtud piisav 
toitumine.
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Muudatusettepanek 61
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Mõisteid „toidukorra toidu asendaja 
kehakaalu alandamise eesmärgil” ja 
„päevase toidu asendaja kehakaalu 
alandamise eesmärgil” käsitatakse 
eriotstarbelise toiduna ja neid 
reguleeritakse direktiiviga 96/8/EÜ 
vastuvõetud erieeskirjadega. Üha rohkem 
üldelanikkonnale ettenähtud toiduaineid 
kannavad turustamisel samasuguseid 
väiteid, mida esitatakse kehakaalu 
reguleerimisega seotud tervisealaste 
väidetena. Selleks et kõrvaldada mis tahes 
võimalik segadus kehakaalu 
reguleerimiseks turustatavate 
toiduainetega seoses ning õiguskindluse 
ja liidu õigusaktide ühtsuse huvides, 
tuleks selliseid märkeid reguleerida 
üksnes määrusega (EÜ) nr 1924/2006 ja 
need peaksid vastama selle nõuetele. On 
vaja, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 
kohased tehnilised kohandused, mis 
hõlmavad kehakaalu reguleerimisega 
seotud tervisealaseid väiteid, mida 
esitatakse kui „päevase toidu asendaja 
kehakaalu alandamise eesmärgil” ja 
„toidukorra toidu asendaja kehakaalu 
alandamise eesmärgil” ning nendega 
seotud, direktiiviga 96/8/EÜ reguleeritud 
kasutustingimusi, oleksid valmis enne 
käesoleva määruse kohaldamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väga kalorivaeseks dieediks mõeldud tooted on dieettoiduained ja neid soovitavad 
tervishoiutöötajad erijuhtudel kaalu vähendamiseks enne operatsioone või mõnes muus 
olukorras. Väga kalorivaene dieet koosneb 800 kcal-st päevas ja nõuab seetõttu 
tervishoiutöötaja kaasatust. Kui väga kalorivaeseks dieediks mõeldud toiduaineid ei lisata 
spetsiifilise õigusakti alusel, tuleb need seetõttu paigutada meditsiiniliseks eriotstarbeks 
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ettenähtud toitude kategooriasse.

Muudatusettepanek 62
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Mõisteid „toidukorra toidu asendaja 
kehakaalu alandamise eesmärgil” ja 
„päevase toidu asendaja kehakaalu 
alandamise eesmärgil” käsitatakse 
eriotstarbelise toiduna ja neid 
reguleeritakse direktiiviga 96/8/EÜ 
vastuvõetud erieeskirjadega. Üha rohkem 
üldelanikkonnale ettenähtud toiduaineid 
kannavad turustamisel samasuguseid 
väiteid, mida esitatakse kehakaalu 
reguleerimisega seotud tervisealaste 
väidetena. Selleks et kõrvaldada mis tahes 
võimalik segadus kehakaalu 
reguleerimiseks turustatavate toiduainetega 
seoses ning õiguskindluse ja liidu 
õigusaktide ühtsuse huvides, tuleks 
selliseid märkeid reguleerida üksnes 
määrusega (EÜ) nr 1924/2006 ja need 
peaksid vastama selle nõuetele. On vaja, 
et määruse (EÜ) nr 1924/2006 kohased 
tehnilised kohandused, mis hõlmavad 
kehakaalu reguleerimisega seotud 
tervisealaseid väiteid, mida esitatakse kui
„päevase toidu asendaja kehakaalu 
alandamise eesmärgil” ja „toidukorra 
toidu asendaja kehakaalu alandamise 
eesmärgil” ning nendega seotud, 
direktiiviga 96/8/EÜ reguleeritud 
kasutustingimusi, oleksid valmis enne 
käesoleva määruse kohaldamist.

(27) Mõisteid „toidukorra toidu asendaja 
kehakaalu alandamise eesmärgil” ja 
„päevase toidu asendaja kehakaalu 
alandamise eesmärgil” käsitatakse 
eriotstarbelise toiduna ja neid 
reguleeritakse direktiiviga 96/8/EÜ 
vastuvõetud erieeskirjadega. Üha rohkem 
üldelanikkonnale ettenähtud toiduaineid 
kannavad turustamisel samasuguseid 
väiteid, mida esitatakse kehakaalu 
reguleerimisega seotud tervisealaste 
väidetena. Selleks et kõrvaldada mis tahes 
võimalik segadus kehakaalu 
reguleerimiseks turustatavate toiduainetega 
seoses, peaksid käesolevasse määrusesse 
jääma ka kehakaalu langetamiseks 
koostatud vähendatud energiasisaldusega 
dieetides kasutatud toiduained. Võttes 
arvesse ohtusid, mida need inimeste 
tervisele põhjustavad, ning kontrolli, mis 
on nende kasutamisel vajalik, peaks väga 
madala kalorisisaldusega (vähem kui 800 
kalorit päevas) dieediks ettenähtud 
toiduaineid käsitlema direktiivis 
1999/21/EÜ.

Or. fr
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Muudatusettepanek 63
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Liidu tasandil pole praegu 
konkreetseid eeskirju, mis ühtlustavad 
„väikelastele mõeldud piimatoodete”, s.t 
piimatoodete, mida reklaamitakse eriti 
sobivatena ühe- kuni kolmeaastastele 
lastele, koostist, märgistamist ja 
kasutamist. Mõnda kõnealustest 
piimatoodetest märgistavad turul osalejad 
direktiivi 2009/39/EÜ alusel kui 
„eritoiduks ettenähtud toiduaineid”, 
samas kui teisi ei märgistata. Enamgi 
veel, kuigi mõnda nendest piimatoodetest 
turustatakse kui „imikute piimasegusid”, 
näitavad vettpidavad teaduslikud tõendid, 
et neil piimatoodetel puudub täiendav 
väärtus tervise jaoks või toiteväärtus 
tavapiimaga võrreldes. See olukord 
takistab siseturu toimimist ja kätkeb endas 
tarbijakaitse tasemete ebavõrdsust üle 
Euroopa Liidu. Et seda olukorda 
parandada, peaks „väikelastele mõeldud 
piimatooteid” reguleerima määruse (EÜ) 
nr 1924/2006 alusel ja need tooted 
peaksid vastama selle määruse nõuetele. 
Lisaks peaks komisjon pärast Euroopa 
Toiduohutusametiga nõu pidamist 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande väikelastele mõeldud 
piimatoodete koostist ja märgistamist 
puudutavate erisätete soovitavuse kohta ja 
tegema sellele vastavalt ettepaneku 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Anna Maria Corazza Bildt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) Euroopa Liidu tasandil ei ole 
praegu konkreetseid eeskirju nn „väga 
kalorivaese toidu”, mis vastab päevase 
toidu asendajatele alla 800 kcal, koostise, 
märgistuse ja kasutamise kohta. 
Arvestades terviseriske, mida need endas 
kätkevad, tuleks väga kalorivaeseid dieete 
võimaldada ainult meditsiinilise 
järelevalve all ja neid peaks reguleerima 
direktiiviga 1999/21/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Toiduainerühmadele, mida 
käesolev määrus hõlmab, kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele1, sätestatud 
üldisi märgistuse sätteid, ilma et see 
piiraks konkreetseid nõudeid 
märgistamisele, esitusele ja reklaamile, 
mis on sätestatud käesolevas määruses ja 
mis võetakse vastu delegeeritud 
õigusaktidena. Mõistlik on laiendada 
märgistamise muudatuste 
üleminekuperioodi, mis on sätestatud 
määruses (EL) nr 1169/2011 
toiduainerühmadele, mida hõlmab 
käesolev määrus, vastavalt delegeeritud 
õigusaktide kohaldamiskuupäevadele.
_______________
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1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. en

Selgitus

Et vältida märgistamise muudatuste tarbetut dubleerimist, peaks läbivaadatud määruse, 
milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, rakendamise kuupäevi kohandama 
käesoleva määruse reguleerimisalasse jäävatele toodetele ettenähtud delegeeritud 
õigusaktide rakendamise kuupäevadega, mis samuti näevad ette täiendavaid konkreetseid 
märgistamisnõudeid. 

Muudatusettepanek 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Toiduainerühmadele, mida 
käesolev määrus hõlmab, kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele1, sätestatud 
üldisi märgistamise sätteid, ilma et see 
piiraks konkreetseid nõudeid 
märgistamisele, esitusele ja reklaamile, 
mis on sätestatud käesolevas määruses ja 
mis võetakse vastu delegeeritud 
õigusaktidena. Mõistlik on laiendada 
märgistamise muudatuste 
üleminekuperioodi, mis on sätestatud 
määruses (EL) nr 1169/2011 
toiduainerühmadele, mida hõlmab 
käesolev määrus, vastavalt delegeeritud 
õigusaktide kohaldamiskuupäevadele.
_______________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. en
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Selgitus

Et vältida märgistamise muudatuste tarbetut dubleerimist, peaks läbivaadatud määruse, 
milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, rakendamise kuupäevi kohandama 
käesoleva määruse reguleerimisalasse jäävatele toodetele ettenähtud delegeeritud 
õigusaktide rakendamise kuupäevadega, mis samuti näevad ette täiendavaid konkreetseid 
märgistamisnõudeid. 

Muudatusettepanek 67
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Et lihtsustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) 
juurdepääsu turule, mida mõnes 
sektoriks, näiteks imikute ja väikelaste toit 
ja meditsiiniliseks otstarbeks ettenähtud 
toit, näivad valitsevat mõned suured 
ettevõtjad, peaks komisjon tihedas 
koostöös asjaomaste sidusrühmadega 
võtma vastu suunised, et aidata 
ettevõtjatel, eriti VKEdel, vastata 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
ja seega tõhustada konkurentsivõimet ja 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
koostise ja teabega seotud nõuded 
järgmiste toiduainerühmade suhtes:

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
koostise ja teabega seotud nõuded 
järgmiste eritoitumise toiduainerühmade 
suhtes:
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Or. en

Muudatusettepanek 69
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
koostise ja teabega seotud nõuded 
järgmiste toiduainerühmade suhtes:

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
koostise ja teabega seotud nõuded 
järgmiste eritoitumise toiduainerühmade 
suhtes:

Or. en

Selgitus

Mõned olulised garantiid, mida pakuvad praegune eritoidu raamdirektiiv (2009/39/EÜ) ja 
selle vertikaalsed direktiivid, on kõrvaldatud nende haavatavate tarbijate kahjuks, kes 
vajavad toiduaineid, mis on spetsiaalselt koostatud, et aidata neid spetsiifiliste haiguste 
dieetravis. Komisjoni ettepanek riskib määruse reguleerimisala piirates nende 
tarbijarühmade tervishoiu ja ohutuse nõrgendamisega ja tulevase teaduslikel arengutel 
põhineva innovatsiooni võimaluste piiramisega.

Muudatusettepanek 70
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
koostise ja teabega seotud nõuded 
järgmiste toiduainerühmade suhtes:

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
koostise ja teabega seotud nõuded 
järgmiste eritoiduks ettenähtud
toiduainerühmade suhtes:

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Gianni Pittella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) imiku piimasegud ja jätkupiimasegud; a) imiku piimasegud ja jätkupiimasegud
tervetele imikutele;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) imiku piimasegud ja jätkupiimasegud; a) imiku piimasegud ja jätkupiimasegud
tervetele imikutele;

Or. en

Selgitus

Et jääda vastavusse olemasoleva õigusaktiga (direktiiv 2006/141/EÜ imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude kohta) ja teaduslike andmetega, millel see õigusakt põhineb, on vaja imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude rühma puhul sõnaselgelt viidata tervetele imikutele. See 
aitaks ka vältida võimalikku segadust meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainetega, 
mis on loodud imikutele, kes ei ole terved.

Muudatusettepanek 73
Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) imiku piimasegud ja jätkupiimasegud; a) hea tervise juures imikutele ettenähtud
imiku piimasegud ja jätkupiimasegud;

Or. fr
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Muudatusettepanek 74
Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teraviljapõhised töödeldud ning muud 
imikute ja väikelaste toiduained;

b) teraviljapõhised töödeldud ning muud 
hea tervise juures olevate imikute ja 
väikelaste jaoks ettenähtud toiduained;

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) väikelastele ettenähtud piimal 
põhinevad joogid;

Or. en

Selgitus

Väikelastele ettenähtud piimal põhinevad joogid, tuntud ka kui väikelapsepiimad või imikute 
piimasegud, on spetsiaalselt loodud toitainerikkad tooted, mis annavad oma osa 12–36kuuste 
väikelaste toitumisvajaduste rahuldamisse.

Muudatusettepanek 76
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) gluteenitalumatusega inimeste 
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toiduained;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) gluteenitalumatusega inimeste 
toiduained;

Or. en

Selgitus

See kategooria on vaja lisada uue määruse määratlusse, et vältida segaduse tekitamist 
haigusega seotud toiduainete ja toitumisalaste väidete vahel. „Gluteenivaba” mainimist ei 
saa teha määruse 1924/2006/EÜ abil, mis juhib kaubanduslikke teadaandeid üldrahvastiku 
jaoks, sest sellel puudub enamiku inimeste jaoks eriline kasulik toitumuslik omadus.

Muudatusettepanek 78
Anja Weisgerber

Määruse ettepanek
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) gluteenitalumatusega inimestele sobiv 
toit;

Or. de

Selgitus

Tsöliaakia puhul on tegemist autoimmuunhaigusega, mida on võimalik ravida ainult 
gluteenisisaldusega toidu range vältimise teel. Kui rangest dieedist kinni ei peeta, ähvardavad 
haigestunut rasked järelhaigused, näiteks soolevähk. Vastavalt põhjenduses 15 toodud 
komisjoni selgitusele on oluline tagada teatavatele elanikkonna rühmadele ettenähtud piisav 
toitumine.
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Muudatusettepanek 79
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduained;

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kaalu vähendamiseks ja 
kontrollimiseks ettenähtud toiduained;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kehakaalu langetamiseks koostatud 
vähendatud energiasisaldusega dieetides 
kasutatavad toiduained;

Or. fr
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Muudatusettepanek 82
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks ettenähtud 
toiduained;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Anja Weisgerber

Määruse ettepanek
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) toiduained, mis on ette nähtud 
suurest lihaspingest tingitud energiakao 
korvamiseks;

Or. de

Selgitus

Suure kehalise pingutusega kokkupuutuvad isikud vajavad toitumisfüsioloogia nõuetele 
vastavat eritoitu. Seni on kõnealused toiduained reguleeritud dieettoiduainete 
raamdirektiiviga (2009/39/EÜ). Kõnealuste toiduainete käesoleva määruse reguleerimisalast 
väljajätmise korral ei oleks neid võimalik loa puudumise tõttu paljudes liikmesriikides enam 
turustada.

Muudatusettepanek 84
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) gluteenitalumatusega inimeste 
toiduained;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Anja Weisgerber

Määruse ettepanek
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) muud imikutele ja väikelastele 
ettenähtud toiduained;

Or. de

Selgitus

Turul on palju imikutele ja väikelastele ettenähtud toiduaineid, näiteks imikuteed ja 
enneaegselt sündinute toit. Tarbijakaitse võimalikult kõrge taseme tagamiseks peaksid 
kõnealused toiduained kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 86
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev määrus sätestab eeskirjad 
muude eritoitumiseks ettenähtud 
toiduainete turuleviimise kohta.

Or. en

Selgitus

Et võimaldada tulevast konkreetsetel teaduslikel tõenditel põhinevat innovatsiooni, peaks 
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looma muude eritoitumiseks ettenähtud toiduainete rühma, et tulemuslikult käsitleda 
teaduslikke teadmisi ja tarbijate vajadusi.

Muudatusettepanek 87
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) teraviljapõhised töödeldud toiduained ja i) teraviljapõhised töödeldud toiduained.

Or. en

Selgitus

Väikelastele piimatooted, tuntud ka kui imikute piimasegud või väikelapsepiimad, on 
spetsiaalselt loodud toitainerikkad tooted, mis annavad oma osa 12–36kuuste väikelaste 
toitumisvajadustesse. Rahvusvahelised standardid kinnitavad, et 6–36kuused imikud vajavad 
spetsialiseeritud segusid, ja seda on alates 1987. aastast peegeldanud Codexi standard 
imikutele ja väikelastele ettenähtud jätkupiimasegude kohta.

Muudatusettepanek 88
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) väikelastele ettenähtud piim; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väikelastele ettenähtud piimatoodete väljajätmine imikute ja väikelaste toidu määratlusest 
põhjustab vähenenud toiduohutusmeetmeid, toitainelise koostise mittespetsiifilisust ja 
ühtlustamise puudumist ELi liikmesriikide vahel. Selle tagajärjel hakatakse neid tooteid 
reguleerima üldtoiduainetena, millele seega kohaldatakse täiskasvanute jaoks kehtestatud 
toitainete ja ohutuse kriteeriume, mis ei ole 12–36kuuste laste jaoks kohased. Euroopa 
Toiduohutusameti sõltumatu teaduslik hinnang peaks selgitama selle tarbijate haavatava 
kategooria toitumisvajadusi.
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Muudatusettepanek 89
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) väikelastele ettenähtud piim; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Keegi ei tohiks ignoreerida tõsiasja, et nn imikute piimasegusid juba turustatakse ning need 
on mõeldud väikelastele. Omadustelt vastavad need „imikute ja väikelaste toidu” nõuetele. 
Variraportöör on seetõttu nõus koostama Euroopa Toiduohutusameti poolt aruannet, nagu 
raportöör välja pakkus. Sinnamaani oleks siiski kohane jätta need toiduained käesoleva 
määruse raamistikuga hõlmatuks.

Muudatusettepanek 90
Anja Weisgerber

Määruse ettepanek
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) väikelastele ettenähtud piim; välja jäetud

Or. de

Selgitus

Niinimetatud lastepiim või väikelaste piimasegu peaks nagu kõik imikutele ja väikelastele 
ettenähtud toiduained kuuluma direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 91
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduained” — toiduained, mis 
on ettenähtud meditsiinilisel jälgimisel 
olevate patsientide dieetraviks. Need 
toiduained on ettenähtud täielikuks võis 
osaliseks toitumiseks patsientidele, kellel 
on piiratud, kahjustunud või häirunud 
tavatoidu või teatavate selles sisalduvate 
toitainete manustamise, seedimise, 
imendumise, metaboliseerimise või 
eritamise võime või kellel on muud 
meditsiiniliselt kindlaks tehtud 
toitumisvajadused ja kelle dieetravi ei ole 
võimalik tagada üksnes tavadieedi 
muutmisega.

h) „meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduained” — toiduained, mis 
on ettenähtud meditsiinilisel jälgimisel 
olevate patsientide dieetraviks. Need 
toiduained on ettenähtud täielikuks võis 
osaliseks toitumiseks patsientidele, kellel 
on piiratud, kahjustunud või häirunud 
tavatoidu või teatavate selles sisalduvate 
toitainete manustamise, seedimise, 
imendumise, metaboliseerimise või 
eritamise võime või kellel on muud 
meditsiiniliselt kindlaks tehtud 
toitumisvajadused ja kelle dieetravi ei ole 
võimalik tagada üksnes tavadieedi 
muutmisega. Meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduained hõlmavad ka väga 
kalorivaeseid toite, mis vastavad toidu 
asendajale, mille päevane energiasisaldus 
on alla 800 kcal.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduained” — toiduained, mis 
on ettenähtud meditsiinilisel jälgimisel 
olevate patsientide dieetraviks. Need 
toiduained on ettenähtud täielikuks võis 
osaliseks toitumiseks patsientidele, kellel 
on piiratud, kahjustunud või häirunud 
tavatoidu või teatavate selles sisalduvate 
toitainete manustamise, seedimise, 
imendumise, metaboliseerimise või 
eritamise võime või kellel on muud 
meditsiiniliselt kindlaks tehtud 
toitumisvajadused ja kelle dieetravi ei ole 

h) „meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduained” — toiduained, mis 
on ettenähtud meditsiinilisel jälgimisel 
olevate patsientide dieetraviks. Need 
toiduained on ettenähtud täielikuks võis 
osaliseks toitumiseks patsientidele, kellel 
on piiratud, kahjustunud või häirunud 
tavatoidu või teatavate selles sisalduvate 
toitainete manustamise, seedimise, 
imendumise, metaboliseerimise või 
eritamise võime või kellel on muud 
meditsiiniliselt kindlaks tehtud 
toitumisvajadused ja kelle dieetravi ei ole 
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võimalik tagada üksnes tavadieedi 
muutmisega.

võimalik tagada üksnes tavadieedi 
muutmisega. Meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete hulka kuuluvad ka 
väga madala kalorisisaldusega dieetides 
kasutatavad toiduained. 

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toit” — eritoit, mis on 
spetsiaalselt toodetud, valmistatud ja/või 
töödeldud gluteenitalumatusega inimeste 
erilisi toitumisvajadusi arvestades.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toit” — eritoit, mis on 
spetsiaalselt toodetud, valmistatud ja/või 
töödeldud gluteenitalumatusega inimeste 
erilisi toitumisvajadusi arvestades.

Or. en

Selgitus

See kategooria on vaja lisada uue määruse määratlusse, et vältida segaduse tekitamist 
haigusega seotud toiduainete ja toitumisalaste väidete vahel. „Gluteenivaba” mainimist ei 
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saa teha määruse 1924/2006/EÜ abil, mis juhib kaubanduslikke teadaandeid üldrahvastiku 
jaoks, sest sellel puudub enamiku inimeste jaoks eriline kasulik toitumuslik omadus.

Muudatusettepanek 95
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduained” – eriotstarbeliseks 
kasutuseks ettenähtud toiduained, mis 
töötati välja või valmistati või mida 
töödeldi konkreetselt selleks, et vastata 
gluteenitalumatusega inimeste erilistele 
toitumisvajadustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „eritoitumiseks ettenähtud toit” —
toiduained, mis oma spetsiaalse koostise 
või tootmisprotsessi tõttu on selgesti 
eristatavad tavatarbimise toiduainetest ja 
mis on sobivad oma väidetavateks 
toitumisalasteks otstarveteks ning mida 
turustatakse viisil, mis osutab nimetatud 
sobilikkusele. 

Or. en

Selgitus

Selgesti tuleb eristada eritoitumiseks ettenähtud toite ja tavatarbimiseks ettenähtud 
toiduaineid, et tagada nii eritoitu vajavate tarbijate kui ka tavatarbijate ohutus.
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Muudatusettepanek 97
Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „kehakaalu langetamiseks koostatud 
vähendatud energiasisaldusega dieetides 
kasutatavad toiduained” – erikoostisega 
toiduaineid, mis asendavad juhiste järgi 
tarbimisel kogu või osa ette nähtud 
päevasest toidukogusest. Need toiduained 
jagatakse kolme kategooriasse: 
i) toiduained, mida esitatakse kogu ette 
nähtud päevase toidukoguse 
asendajatena;
ii) toiduained, mida esitatakse ühe või 
mitme toidukorra asendajatena ette 
nähtud päevasest toidukogusest;
iii) toiduained, mida esitatakse toidukorra 
ühe osa asendajatena.
Nende hulka ei kuulu selliseid tooted või 
kavad, mille eesmärk on asendada ette 
nähtud päevast toidukogust väga madala 
kalorisisaldusega dieedi puhul (vähem kui 
800 kalorit päevas), kuna need kuuluvad 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete hulka.

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas artikli 1 lõike 1 muudatusettepanekuga, mis seondub kehakaalu langetamiseks 
koostatud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete käsitlemisega 
käesoleva määruse ettepanekus. Lisaks tuleks kaasata tooted, mida kasutatakse dieedi 
lõpetamise järel ja mis võimaldavad hakata järk-järgult uuesti mitmekesiselt toituma, kuid 
mis ei lase kaalul siiski tõusta. 

Muudatusettepanek 98
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) „kaalu vähendamiseks ja 
kontrollimiseks ettenähtud toiduained” —
toiduained, mis on spetsiaalselt koostatud, 
et tootja juhendi kohaselt tarvitatuna 
asendada täielikult või osaliselt päevane 
toidukogus:
i) kehakaalu alandamiseks ettenähtud 
vähendatud energiasisaldusega toidus 
kasutamiseks. Need jagunevad kahte 
kategooriasse:
- tooted, mis on ette nähtud täielikult 
asendama päevast toidukogust 
(kalorivaene dieet ja väga kalorivaene 
dieet);
- tooted, mis on ette nähtud osaliselt 
asendama päevast toidukogust 
(toidukorra toidu asendaja);
ii) kaalu kontrollimiseks (toidud, mis on 
ette nähtud eine või toidukorra osa või 
kerge toidukorra või suupistena).

Or. en

Muudatusettepanek 99
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h c) „suure lihaspinge korral ettenähtud 
toiduained” — toiduained, mis on 
spetsiaalselt koostatud ja esitletud 
eelkõige sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks.

Or. en
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Selgitus

Suure lihaspinge korral ettenähtud toiduained on toiduained, mis on spetsiaalselt töödeldud 
või koostatud, et tagada tervislik toitumine ekstreemspordi ja teiste füüsiliste tegevuste korral. 
Et valmistuda ette suureks või kõrgel tasemel pingutuseks, säilitada vormi ja taastuda, vajab 
keha spetsiaalselt koostatud tooteid, mis tagavad piisava ja tõhusa varustatuse vedelike ja 
toitainetega (nt süsivesikutega).

Muudatusettepanek 100
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h d) „gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toit” — eritoit, mis on 
spetsiaalselt toodetud, valmistatud ja/või 
töödeldud gluteenitalumatusega inimeste 
erilisi toitumisvajadusi arvestades.

Or. en

Selgitus

Mõned olulised garantiid, mida pakub praegune eritoidu raamdirektiiv (2009/39/EÜ), eriti 
need, mis puudutavad „gluteenitalumatusega inimestele ettenähtud toitu”, on läbivaatamise 
ettepaneku reguleerimisalast tsöliaakia all kannatavate inimeste kahjuks välja jäetud. Neid 
eritoitumise toiduaineid tunnustatakse rahvusvahelisel tasandil hiljuti läbi vaadatud Codexi 
gluteenitalumatusega inimeste eritoidu standardiga 118-1979, läbi vaadatud 2008.

Muudatusettepanek 101
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 15 võtma vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kohandada imiku 
piimasegu, jätkupiimasegu, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 

välja jäetud
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imikute ja väikelaste toiduainete ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete määratlusi, võttes arvesse 
tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 15 võtma vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete ja meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete määratlusi, võttes 
arvesse tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 15 võtma vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete, kaalu 
vähendamiseks ja kontrollimiseks 
ettenähtud toiduainete, suure lihaspinge 
korral ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toidu määratlusi, võttes arvesse 
tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

Or. en

Selgitus

Mõned olulised garantiid, mida pakub praegune eritoidu raamdirektiiv, on kõrvaldatud 
haavatavate tarbijate kahjuks, kes vajavad toiduaineid, mis on spetsiaalselt koostatud, et 
pakkuda eritoitu ja aidata neid spetsiifiliste haiguste dieetravis. Komisjoni ettepanek riskib 
määruse reguleerimisala piirates nende tarbijarühmade tervise ja ohutuse nõrgendamisega.

Muudatusettepanek 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 15 võtma vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete ja meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete määratlusi, võttes 
arvesse tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 15 võtma vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toidu määratlusi, võttes arvesse 
tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 15 võtma vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete ja meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete määratlusi, võttes 
arvesse tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 15 võtma vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toidu määratlusi, võttes arvesse 
tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Bernadette Vergnaud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
15 võtma vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete ja meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete määratlusi, võttes 
arvesse tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
15 võtma vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete ja 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduainete määratlusi, võttes 
arvesse tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
15 võtma vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete ja meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete määratlusi, võttes 
arvesse tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
15 võtma vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kohandada imiku piimasegu, 
jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete ja kehakaalu 
langetamiseks koostatud vähendatud 
energiasisaldusega dieetides kasutatavate 
toiduainete määratlusi, võttes arvesse 
tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas artikli 1 lõike 1 muudatusettepanekuga, mis seondub kehakaalu langetamiseks 
koostatud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete käsitlemisega 
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käesoleva määruse ettepanekus. 

Muudatusettepanek 107
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduaineid 
võib turule viia üksnes siis, kui need 
vastavad käesoleva määruse sätetele.

Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
toiduaineid võib turule viia üksnes siis, kui 
need vastavad käesoleva määruse sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduaineid 
võib turule viia üksnes siis, kui need 
vastavad käesoleva määruse sätetele.

Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 a nimetatud 
toiduaineid võib turule viia üksnes siis, kui 
need vastavad käesoleva määruse sätetele.

Or. en

Selgitus

Kohandamine artikli 1 lõike 2a lisamisega. Seda sätet peaks kohaldama kõigile eritoitumise 
toiduainetele.

Muudatusettepanek 109
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tavatoiduainete märgistusel ja esitusel, 
samuti asjakohasel reklaamil on keelatud 
kasutada: 
a) toiduainet kirjeldades väljendit 
„eritoit” nii üksi kui ka koos teiste 
terminitega; 
b) mis tahes muud viidet või väljendit, mis 
võiks jätta mulje, et tegemist on artiklis 1 
kirjeldatud toiduainete hulka kuuluva 
tootega. 

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tuleks korrata direktiivis 2009/39/EÜ esitatud klauslit, mis võimaldab vältida 
olukordi, kus toiduaine vastab vaid ühele nõudmisele, ent jätab mulje, et seda võib suunata 
selle tingimusega haakuvale rahvarühmale või dieedile. 

Muudatusettepanek 110
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tavatarbimiseks ettenähtud toiduainete 
märgistamisel, esitusel ja reklaamimisel 
keelatakse järgnev:
a) sõna „eritoit” kasutamine kas üksi või 
koos teiste sõnadega kõnealuste 
toiduainete tähistamiseks;
b) kõik muud märgistused või mis tahes 
esitus, mis võivad tekitada mulje, et 
tegemist on ühega artiklis 1 nimetatud
toodetest.

Or. en
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Selgitus

Et vältida tarbija eksiteele viimist, on vaja säilitada säte, mis sarnaneb praeguse sättega 
raamdirektiivi artikli 2 lõike 2 punktis b, tagades, et ainult määrusega vastavuses olevaid 
tooteid saab esitada sihtrühmade erivajadustele vastavana.

Muudatusettepanek 111
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui selgub, et artikli 1 lõikes 1
nimetatud toiduained on tõenäoliselt 
suureks riskiks inimtervisele ja kõnealust 
riski ei saa rahuldavalt maandada 
asjaomase liikmesriigi või asjaomaste 
liikmesriikide poolt võetavate meetmetega, 
võtab komisjon omal algatusel või 
liikmesriigi nõudel viivitamata mis tahes 
asjakohased vahemeetmed, sealhulgas, 
olenevalt olukorra tõsidusest, vaatlusaluste 
toiduainete turuleviimist piiravad või 
keelavad meetmed. Nimetatud meetmed 
tuleb võtta rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Nimetatud meetmed 
tuleb võtta rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Kui selgub, et artikli 1 lõigetes 1 ja 2 
nimetatud toiduained on tõenäoliselt 
suureks riskiks inimtervisele ja kõnealust 
riski ei saa rahuldavalt maandada 
asjaomase liikmesriigi või asjaomaste 
liikmesriikide poolt võetavate meetmetega, 
võtab komisjon omal algatusel või 
liikmesriigi nõudel viivitamata mis tahes 
asjakohased vahemeetmed, sealhulgas, 
olenevalt olukorra tõsidusest, vaatlusaluste 
toiduainete turuleviimist piiravad või 
keelavad meetmed. Nimetatud meetmed 
tuleb võtta rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Nimetatud meetmed 
tuleb võtta rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui selgub, et artikli 1 lõikes 1 1. Kui selgub, et artikli 1 lõigetes 1 ja 2 a 
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nimetatud toiduained on tõenäoliselt 
suureks riskiks inimtervisele ja kõnealust 
riski ei saa rahuldavalt maandada 
asjaomase liikmesriigi või asjaomaste 
liikmesriikide poolt võetavate meetmetega, 
võtab komisjon omal algatusel või 
liikmesriigi nõudel viivitamata mis tahes 
asjakohased vahemeetmed, sealhulgas, 
olenevalt olukorra tõsidusest, vaatlusaluste 
toiduainete turuleviimist piiravad või 
keelavad meetmed. Nimetatud meetmed 
tuleb võtta rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Nimetatud meetmed 
tuleb võtta rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

nimetatud toiduained on tõenäoliselt 
suureks riskiks inimtervisele ja kõnealust 
riski ei saa rahuldavalt maandada 
asjaomase liikmesriigi või asjaomaste 
liikmesriikide poolt võetavate meetmetega, 
võtab komisjon omal algatusel või 
liikmesriigi nõudel viivitamata mis tahes 
asjakohased vahemeetmed, sealhulgas, 
olenevalt olukorra tõsidusest, vaatlusaluste 
toiduainete turuleviimist piiravad või 
keelavad meetmed. Nimetatud meetmed 
tuleb võtta rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Nimetatud meetmed 
tuleb võtta rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Kohandamine artikli 1 lõike 2a lisamisega. Seda sätet peaks kohaldama kõigile eritoitumise 
toiduainetele.

Muudatusettepanek 113
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduained 
peavad vastama toiduainete suhtes 
kohaldatavate liidu õigusaktide kõigile 
nõuetele.

1. Artiklis 1 nimetatud toiduained peavad 
vastama toiduainete suhtes kohaldatavate 
liidu õigusaktide kõigile nõuetele, välja 
arvatud seoses muudatustega, mis on 
neile tehtud, et tagada nende vastavus 
artiklis 2 esitatud määratlustega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega hõlmatud tooted on eritoitumiseks ettenähtud toiduained, seega peavad 
nende koostis ja esitus olema kohased isikute jaoks, kellele nad on peamiselt ette nähtud.
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Muudatusettepanek 114
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduainete 
koostis peab olema selline, et see oleks 
vastavalt üldiselt tunnustatud 
teadusandmetele asjakohane ettenähtud 
tarbijaskonna toitumisvajaduste 
rahuldamiseks ning neile sobiv.

1. Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
toiduainete koostis peab olema selline, et 
see oleks vastavalt üldiselt tunnustatud 
teadusandmetele asjakohane ettenähtud 
tarbijaskonna spetsiifiliste 
toitumisvajaduste rahuldamiseks ning neile 
sobiv.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduainete 
koostis peab olema selline, et see oleks 
vastavalt üldiselt tunnustatud 
teadusandmetele asjakohane ettenähtud 
tarbijaskonna toitumisvajaduste 
rahuldamiseks ning neile sobiv.

1. Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 a nimetatud 
toiduainete koostis peab olema selline, et 
see oleks vastavalt üldiselt tunnustatud 
teadusandmetele asjakohane ettenähtud 
tarbijaskonna spetsiifiliste 
toitumisvajaduste rahuldamiseks ning neile 
sobiv.

Or. en

Selgitus

Kohandamine artikli 1 lõike 2a lisamisega. Seda sätet peaks kohaldama kõigile eritoitumise 
toiduainetele.
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Muudatusettepanek 116
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduained 
ei tohi sisaldada ühtki ainet koguses, mis 
ohustaks ettenähtud tarbijaskonna tervist.

2. Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
toiduained ei tohi sisaldada ühtki ainet 
koguses, mis ohustaks ettenähtud 
tarbijaskonna tervist.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduained 
ei tohi sisaldada ühtki ainet koguses, mis 
ohustaks ettenähtud tarbijaskonna tervist.

2. Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 a nimetatud 
toiduained ei tohi sisaldada ühtki ainet 
koguses, mis ohustaks ettenähtud 
tarbijaskonna tervist.

Or. en

Selgitus

Kohandamine artikli 1 lõike 2a lisamisega. Seda sätet peaks kohaldama kõigile eritoitumise 
toiduainetele.

Muudatusettepanek 118
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduainete 
märgistus, esitlus ja reklaam peavad 
tagama asjakohase teabe tarbijale ning ei 
tohi olla eksitavad.

3. Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
toiduainete märgistus, esitlus ja reklaam 
peavad tagama asjakohase teabe tarbijale,
ei tohi olla eksitavad ning ei omista 
kõnealustele toodetele inimeste haiguste 
ennetamise, ravi või väljaravimise 
omadusi ega vihja sellistele omadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduainete 
märgistus, esitlus ja reklaam peavad 
tagama asjakohase teabe tarbijale ning ei 
tohi olla eksitavad.

3. Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 a nimetatud 
toiduainete märgistus, esitlus ja reklaam 
peavad tagama asjakohase teabe tarbijale,
ei tohi olla eksitavad ning ei omista 
kõnealustele toodetele inimeste haiguste 
ennetamise, ravi või väljaravimise 
omadusi ega vihja sellistele omadustele.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on vastavuses sellega, mis sisaldub praeguses raamdirektiivis. Kohandamine artikli 
1 lõike 2a lisamisega. Seda sätet peaks kohaldama kõigile eritoitumise toiduainetele.

Muudatusettepanek 120
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduainete 
märgistus, esitlus ja reklaam peavad 
tagama asjakohase teabe tarbijale ning ei 
tohi olla eksitavad.

3. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduainete 
märgistus, esitlus ja reklaam peavad 
tagama asjakohase teabe tarbijale, ei tohi 
olla eksitavad ning peavad põhinema 
toiduohutusameti kinnitatud teaduslikel 
andmetel.

Or. pt

Muudatusettepanek 121
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Et võimaldada tõhusat ja ohutusele 
suunatud järelevalvet, teavitavad 
toidukäitlemisettevõtjad, kes viivad turule 
artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduaineid, 
selle liikmesriigi (nende liikmesriikide) 
pädevat asutust, kus toodet turustatakse, 
esitades märgistuse näite / mudeli enne 
oma toodete turule viimist; vastava 
liikmesriigi (liikmesriikide) pädev asutus 
teeb oma menetluse reeglid avalikkusele 
teatavaks. 

Or. en

Justification

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.
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Muudatusettepanek 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kasulikku teavet ja soovitusi
artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainerühmade kohta võivad levitada
üksnes isikud, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

4. Lõige 3 ei takista mis tahes kasuliku 
teabe ja soovituste levitamist, mis on 
mõeldud üksnes isikutele, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

Or. en

Selgitus

Viidatakse direktiivi 2009/39/EÜ artiklile 8, kus ohutuse kaalutlustel nõutakse, et 
eritoitumiseks ettenähtud toitudele oleks lisatud lisateave tervishoiutöötajatele. 

Muudatusettepanek 123
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kasulikku teavet ja soovitusi
artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainerühmade kohta võivad levitada
üksnes isikud, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

4. Lõige 3 ei takista mis tahes kasuliku 
teabe ja soovituste levitamist, mis on 
mõeldud üksnes isikutele, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- ja farmaatsiaspetsialistid või ema 
ja lapse tervise spetsialistid.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kasulikku teavet ja soovitusi
artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainerühmade kohta võivad levitada
üksnes isikud, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

4. Lõige 3 ei takista mis tahes kasuliku 
teabe ja soovituste levitamist, mis on 
mõeldud üksnes isikutele, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- ja farmaatsiaspetsialistid või ema 
ja lapse tervise spetsialistid.

Or. en

Selgitus

Uus lõige peegeldab direktiivi 2009/39/EÜ artikli 8 olemasolevaid eeskirju. Eritoitumise 
toiduaineid, mis jäävad väljapakutud määruse reguleerimisalasse, kasutatakse 
tervishoiutöötajate järelevalvel. Toodete ohutuks kasutamiseks on väga oluline, et tootjad 
saaksid lisaks märgistusele pakkuda kasulikku teavet, et teavitada tervishoiutöötajaid toodete 
koostisest ning ohutust ja nõuetekohasest kasutamisest.

Muudatusettepanek 125
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kasulikku teavet ja soovitusi 
artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainerühmade kohta võivad levitada 
üksnes isikud, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

4. Mis tahes kasulikku teavet ja soovitusi,
mis peavad põhinema sõltumatult 
kontrollitavatel teaduslikel andmetel, 
artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainerühmade kohta võivad välja 
töötada ja levitada üksnes isikud, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

Or. pt
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Muudatusettepanek 126
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Et võimaldada tõhusat ametlikku 
järelevalvet, teavitab 
toidukäitlemisettevõtja, kes viib turule 
artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduaineid, 
selle liikmesriigi pädevat asutust, kus ta 
kõnealuseid toiduaineid turule viib, 
edastades pädevale asutusele toote puhul 
kasutatud märgistuse mudeli.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi pädev asutus teeb teavitamise eeskirjad üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 127
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduained 
peavad vastama artiklites 7 ja 9 sätestatud 
koostise ja teabe nõuetele.

1. Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
toiduained peavad vastama artiklites 7 ja 9 
sätestatud koostise ja teabe nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduained 
peavad vastama artiklites 7 ja 9 sätestatud 
koostise ja teabe nõuetele.

1. Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 a nimetatud 
toiduained peavad vastama artiklites 7 ja 9 
sätestatud koostise ja teabe nõuetele.

Or. en

Selgitus

Kohandamine artikli 1 lõike 2a lisamisega. Seda sätet peaks kohaldama kõigile eritoitumise 
toiduainetele.

Muudatusettepanek 129
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ ja
direktiivi 1999/21/EÜ ning samuti teaduse 
ja tehnika arengut antakse komisjonile 
artikli 15 kohaselt rakendusvolitused võtta 
delegeeritud määrused vastu hiljemalt 
[kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva] järgmiste punktide 
kohta:

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ,
direktiivi 1999/21/EÜ, direktiivi 96/8/EÜ 
ja määrust (EÜ) nr 41/2009 ning samuti 
teaduse ja tehnika arengut antakse 
komisjonile artikli 15 kohaselt 
rakendusvolitused võtta delegeeritud 
määrused artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainete kohta vastu hiljemalt [kaks 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva] järgmiste punktide kohta:

Or. en

Selgitus

Toiduained, mis jäävad käesoleva määruse reguleerimisalasse, peavad pakkuma olulist 
täiendavat teavet lisaks sellele, mida nõutakse üldiste toidu märgistamisalaste sätetega, et 
tagada nende ohutu kasutamine. Konkreetsed märgistusalased sätted, mis kehtivad nende 
toiduainerühmade puhul, vaadatakse üle ja sõnastatakse uuesti delegeeritud õigusaktide 
kujul.
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Muudatusettepanek 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ ja
direktiivi 1999/21/EÜ ning samuti teaduse 
ja tehnika arengut antakse komisjonile
artikli 15 kohaselt rakendusvolitused võtta 
delegeeritud määrused vastu hiljemalt 
[kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva] järgmiste punktide 
kohta:

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ,
direktiivi 1999/21/EÜ ja määrust (EÜ) nr 
41/2009 ning samuti teaduse ja tehnika 
arengut antakse komisjonile artikli 15 
kohaselt rakendusvolitused võtta 
delegeeritud määrused artikli 1 lõikes 1 
nimetatud toiduainete kohta vastu 
hiljemalt [kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva] järgmiste 
punktide kohta:

Or. en

Selgitus

Vaja on viidata konkreetselt olemasolevatele õigusaktidele seoses gluteenivabade toiduainete 
märgistamisega.

Muudatusettepanek 131
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ ja
direktiivi 1999/21/EÜ ning samuti teaduse 
ja tehnika arengut antakse komisjonile 
artikli 15 kohaselt rakendusvolitused võtta
delegeeritud määrused vastu hiljemalt 
[kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva] järgmiste punktide 
kohta:

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ,
direktiivi 1999/21/EÜ ja määrust (EÜ) nr 
41/2009 ning samuti teaduse ja tehnika 
arengut antakse komisjonile artikli 15 
kohaselt rakendusvolitused võtta 
delegeeritud määrused artikli 1 lõikes 1 
nimetatud toiduainete kohta vastu 
hiljemalt [kaks aastat pärast käesoleva 
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määruse jõustumise kuupäeva] järgmiste 
punktide kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 132
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ ja direktiivi 
1999/21/EÜ ning samuti teaduse ja tehnika 
arengut antakse komisjonile artikli 15 
kohaselt rakendusvolitused võtta 
delegeeritud määrused vastu hiljemalt 
[kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva] järgmiste punktide 
kohta:

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ ja direktiivi 
1999/21/EÜ, määrust (EÜ) nr 41/2009
ning samuti teaduse ja tehnika arengut 
antakse komisjonile artikli 15 kohaselt 
rakendusvolitused võtta delegeeritud 
määrused vastu hiljemalt [kaks aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva] järgmiste punktide kohta:

Or. fr

Muudatusettepanek 133
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ ja direktiivi 
1999/21/EÜ ning samuti teaduse ja tehnika 
arengut antakse komisjonile artikli 15 
kohaselt rakendusvolitused võtta 
delegeeritud määrused vastu hiljemalt 
[kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva] järgmiste punktide 
kohta:

2. Vastavalt artiklite 7 ja 9 üldnõuetele ja 
võttes arvesse direktiivi 2006/141/EÜ, 
direktiivi 2006/125/EÜ, direktiivi 
1999/21/EÜ ja direktiivi 96/8/EÜ ning 
samuti teaduse ja tehnika arengut antakse 
komisjonile artikli 15 kohaselt 
rakendusvolitused võtta delegeeritud 
määrused vastu hiljemalt [kaks aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva] järgmiste punktide kohta:
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Or. fr

Selgitus

Kooskõlas artikli 1 lõike 1 muudatusettepanekuga, mis seondub kehakaalu langetamiseks 
koostatud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete käsitlemisega 
käesoleva määruse ettepanekus. 

Muudatusettepanek 134
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teatamise kord artikli 1 lõikes 1 
nimetatud toiduainete turuleviimiseks 
selleks, et hõlbustada selliste toiduainete 
ametlikku tõhusat seiret, mille põhjal 
toiduvaldkonna ettevõtjad peavad teatama 
selle liikmesriigi või nende liikmesriikide 
pädevale asutusele, kus toodet 
turustatakse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Palun vaadake selgitust muudatusettepanekule 4.

Muudatusettepanek 135
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) artikli 1 lõikes 1 nimetatud selliste 
toiduainete turuleviimise protsess, mis 
tulenevad teaduslikest ja tehnilistest 
uuendustest ja mis ei vasta delegeeritud 
määruste abil sätestatud koostise alastele 
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eeskirjadele;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) imiku ja väikelaste toitmise teabe nõuete 
kohta, et tagada piisav teave asjakohase 
toitmise kohta.

f) artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduainete 
nõuetekohase kasutamise soovituste alase
teabe nõuete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) artikli 1 lõikes 1 nimetatud selliste 
toiduainete turuleviimise protsess, mis 
tulenevad teaduslikest ja tehnilistest 
uuendustest ja mis ei vasta delegeeritud 
määruste abil sätestatud koostise alastele 
eeskirjadele;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) ilma et see piiraks komisjoni 19. 
detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 
1881/2006, millega sätestatakse teatavate 
saasteainete piirnormid toiduainetes1, 
sätestatud teatavate saasteainete tasemete 
kriteeriumide kohaldamist, kohaldatakse 
mikrobioloogilisi kriteeriume, mis on 
sätestatud komisjoni 15. novembri 2005. 
aasta määruses (EÜ) nr 2073/2005 
toiduainete mikrobioloogiliste 
kriteeriumide kohta2, väikelastele 
ettenähtud piimal põhinevatele jookidele, 
mis on praegu turul, artiklis 18 sätestatud 
üleminekuperioodi jooksul;
______________
1 ELT L 364, 20.12.2006, lk 5.
2 ELT L 338, 22.12.2005, lk 1.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et praegu turul olevad tooted, sh väikelastele ettenähtud piimal põhinevad joogid, 
täidavad väikelaste jaoks määratletud toiduohutuskriteeriume, tuleks need sätted säilitada 
kuni Euroopa Toiduohutusameti arvamus on esitatud, et pakkuda jätkuvalt ohutuse kõrget 
taset, mis on kohane selle haavatava tarbijarühma puhul.

Muudatusettepanek 139
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainete nõuetekohase kasutamise 
soovituste alase teabe nõuete kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) artikli 18 lõikes 1 määratletud 
üleminekuperioodi lõpuks esitab komisjon 
pärast Euroopa Toiduohutusametiga 
nõupidamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande erisätete soovitavuse 
kohta seoses väikelastele ettenähtud 
piimal põhinevate jookide koostise ja 
märgistusega seoses toitumisvajaduse, 
tarbimisharjumuste, toitainete tarbimise 
ja väikelaste saasteainete ja pestitsiididega 
kokkupuutumise tasemega, võttes arvesse 
erinevaid õigusakte, millest juhindutakse 
tavatoiduainete ning imikutele ja 
väikelastele ettenähtud toiduainete puhul. 
Kõnealuse aruande järelduste põhjal 
komisjon kas:
i) otsustab, et puudub vajadus erisätete 
järele seoses väikelastele ettenähtud 
piimal põhinevate jookide koostise ja 
märgistusega; või
ii) esitab kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 114 sätestatud 
menetlusega mis tahes asjakohased 
ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks ja muudab asjaomaseid 
delegeeritud õigusakte, et lisada 
asjaomased erisätted kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 15.

Or. en

Selgitus

Väikelastele ettenähtud piimal põhinevad joogid on praegu Euroopa turul saadaval 
raamdirektiivis 2009/39/EÜ kehtestatud sätete alusel. Et pakkuda jätkuvalt kõrget kaitstuse 
taset eriti haavatavate tarbijate rühmale, oleks seega kasulik omada Euroopa
Toiduohutusameti teaduslikku arvamust neile toodetele komisjoni delegeeritud õigusaktides 
konkreetsete koostise- ja märgistusalaste nõuete lisamise soovitavuse kohta.
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Muudatusettepanek 141
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Sätted suurest lihaspingest tingitud 

energiakao korvamiseks ettenähtud ja 
eelkõige sportlastele orienteeritud 

toiduainete kohta
Kui komisjon on konsulteerinud Euroopa 
Toiduohutusametiga sportlaste eriliste 
toitainevajaduste küsimuses seoses nende 
eripärase füsioloogia ning treeningute ja 
võistluste poolt seatud 
toitumispiirangutega, peab komisjon 
hiljemalt ...* esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
õigusloomestrateegia ettepaneku kohta, 
milles käsitletaks suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks 
ettenähtud ja eelkõige sportlastele 
orienteeritud toiduaineid, et tagada 
sportlastele toidud, mille toitainelised 
põhijooned on kohandatud vastavaks 
nende vajadustele, aga ka selleks, et 
ettevõtjad rakendaksid tõhusalt oma 
kohustust tagada dopinguainete 
puudumine toiduainetes, toitainete ja 
muude huvipakkuvate ainete kasutamise 
tingimused ning vältida igasuguseid 
ohtusid sportimisel. See teave võimaldab 
sportlastel kasutada toiduaineid ning 
järgida toitumisalaseid väiteid 
asjakohaselt ja kindlalt.
Nimetatud aruande kontekstis peab 
komisjon: 
a) kas otsustama, et suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks ja 
eelkõige sportlastele orienteeritud 
toiduainete märgistamise ja koostise 
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küsimuses ei ole vaja vastu võtta ühtegi 
erisätet, millisel juhul peab komisjon 
täpsustama üldiste õigusaktide 
muudatused või rakendussätted, mis on 
komisjoni meelest eespool kirjeldatud 
eesmärkide täitmiseks vajalikud; 
b) või esitama Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 114 ettenähtud menetluse 
kohaselt asjakohased ettepanekud, et 
käesolevasse määrusesse muudatusi teha 
ning korrigeerida asjakohaseid 
delegeeritud akte, et neisse lisataks ka 
konkreetsed asjakohased sätted (vastavalt 
kehtiva määruse artiklile 15). 
______________
* ELT: palun lisage kuupäev – üks aasta 
pärast käesoleva määruse jõustumist. 

Or. fr

Muudatusettepanek 142
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Väikelastele ettenähtud piimatooted

Komisjon esitab hiljemalt …*, pärast 
Euroopa Toiduohutusametiga nõu 
pidamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande väikelastele mõeldud 
piimatoodete koostist ja märgistamist 
puudutavate erisätete soovitavuse kohta ja 
teeb selle vastavalt ettepaneku meetmete 
kohta. Kõnealuse aruande järelduste 
põhjal komisjon kas:
a) otsustab, et puudub vajadus erisätete 
järele seoses väikelastele ettenähtud 
piimatoodete koostise ja märgistusega;



PE478.332v01-00 84/90 AM\885312ET.doc

ET

b) esitab kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 114 sätestatud 
menetlusega mis tahes asjakohased 
ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks ja muudab asjaomaseid 
delegeeritud õigusakte, et lisada 
asjaomased erisätted kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 15.
____________
*ELT: palun sisestage kuupäev: kaks 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva

Or. en

Selgitus

Palun vaadake selgitust muudatusettepanekule 3.

Muudatusettepanek 143
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon koostab hiljemalt [kaks aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva] rakendusmäärusega liidu loetelu 
lõike 1 tingimustele vastavatest lubatud 
ainetest ning seejärel ajakohastab seda 
samuti rakendusmäärustega. Aine kanne 
liidu loetelus peab sisaldama aine 
spetsifikatsiooni ning, kui see on 
asjakohane, siis kindlaksmääratud 
kasutustingimusi ja kohaldatavaid 
puhtusekriteeriume. Kõnealused 
rakendusmäärused võetakse vastu 
vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele. Nõuetekohaselt 
põhjendatud tekkivate terviseriskidega 
seotud erakorralise hädavajaduse korral 
võtab komisjon viivitamata vastu 
kohaldatavad rakendusaktid, millega 

2. Komisjon koostab hiljemalt [kaks aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva] rakendusmäärusega liidu loetelu 
lõike 1 tingimustele vastavatest lubatud 
ainetest ning seejärel ajakohastab seda 
samuti rakendusaktidega. Aine kanne liidu 
loetelus peab sisaldama aine 
spetsifikatsiooni ning, kui see on 
asjakohane, siis kindlaksmääratud 
kasutustingimusi ja kohaldatavaid 
puhtusekriteeriume. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele. Nõuetekohaselt 
põhjendatud tekkivate terviseriskidega 
seotud erakorralise hädavajaduse korral 
võtab komisjon viivitamata vastu 
kohaldatavad rakendusaktid, millega 
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ajakohastatakse liidu loetelu vastavalt 
artikli 14 lõikele 3.

ajakohastatakse liidu loetelu vastavalt 
artikli 14 lõikele 3.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon teeb tihedas koostöös 
Euroopa Toiduohutusametiga 
kättesaadavaks asjakohased tehnilised 
suunised ja abivahendid, et aidata 
toidukäitlejaid, eriti väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid, teadusliku 
hindamise taotluse koostamisel ja 
esitamisel.

Or. en

Selgitus

Taotluse koostamiseks on vaja spetsiifilisi suuniseid.

Muudatusettepanek 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiiv 96/8/EÜ ja määrus (EÜ) nr 
41/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 
[kuu esimesest päevast kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]. 

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Gluteenivabadele toiduainetele viitamise kehtetuks tunnistamine tähendab, et unustatakse 
tsöliaakia all kannatavad inimesed, kellel ei ole alternatiivi eluaegsele spetsiaalsele 
toitumisrežiimile. Seetõttu on vaja kõnealune määrus säilitada.

Muudatusettepanek 146
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiiv 96/8/EÜ ja määrus (EÜ) nr 
41/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 
[kuu esimesest päevast kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 147
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiiv 96/8/EÜ ja määrus (EÜ) nr 
41/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 
[kuu esimesest päevast kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi 96/8/EÜ ja määrust (EÜ) nr 41/2009 ei tuleks kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek 148
Anja Weisgerber
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Määruse ettepanek
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiiv 96/8/EÜ ja määrus (EÜ) nr 
41/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 
[kuu esimesest päevast kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 149
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiiv 96/8/EÜ ja määrus (EÜ) nr 
41/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 
[kuu esimesest päevast kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 150
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiiv 96/8/EÜ ja määrus (EÜ) nr 
41/2009 tunnistatakse kehtetuks alates [kuu 
esimesest päevast kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

2. Määrus (EÜ) nr 41/2009 tunnistatakse 
kehtetuks alates [kuu esimesest päevast 
kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva].

Or. fr
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Kooskõlas artikli 1 lõike 1 muudatusettepanekuga, mis seondub kehakaalu langetamiseks 
koostatud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete käsitlemisega 
käesoleva määruse ettepanekus. 

Muudatusettepanek 151
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduaineid, mis ei vasta käesolevale 
määrusele, kuid vastavad 
direktiividele 2009/39/EÜ ja 96/8/EÜ, 
määrustele (EÜ) nr 41/2009 ja 
(EÜ) nr 953/2009, ning on märgistatud 
varem kui [kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva] võib edasi 
turustada kuni varude ammendumise 
kuupäevani.

1. Toiduaineid, mis ei vasta käesolevale 
määrusele, kuid vastavad 
direktiividele 2009/39/EÜ ja 96/8/EÜ, 
määrustele (EÜ) nr 41/2009 ja 
(EÜ) nr 953/2009, ning on märgistatud 
varem kui [viis aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva] võib 
edasi turustada kuni varude ammendumise 
kuupäevani.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduaineid, mis ei vasta käesolevale 
määrusele, kuid vastavad 
direktiividele 2009/39/EÜ ja 96/8/EÜ, 
määrustele (EÜ) nr 41/2009 ja 
(EÜ) nr 953/2009, ning on märgistatud 
varem kui [kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva] võib edasi 
turustada kuni varude ammendumise 
kuupäevani.

1. Toiduaineid, mis ei vasta käesolevale 
määrusele, kuid vastavad 
direktiividele 2009/39/EÜ ja 96/8/EÜ, 
määrustele (EÜ) nr 41/2009 ja 
(EÜ) nr 953/2009, ning on märgistatud 
varem kui [viis aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva] võib 
edasi turustada kuni varude ammendumise 
kuupäevani.
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Selgitus

Et tagada nõuetekohane jõustamine, tuleb kõikidele praegu turul olevatele toodetele anda 
piisavalt aega uute eeskirjadega kohanemiseks.

Muudatusettepanek 153
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Määrust (EL) nr 1169/2011 
kohaldatakse artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainetele alates …*. 
________________
* ELT, palun lisada kuupäev: kolm aastat 
pärast käesoleva määruse artikli 10 lõikes 
2 nimetatud delegeeritud määruste 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Määrust (EL) nr 1169/2011 
kohaldatakse artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainetele alates …*. 
_____________
* ELT, palun lisada kuupäev: kolm aastat 
pärast käesoleva määruse artikli 10 lõikes 
2 nimetatud delegeeritud määruste 
jõustumist.
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Arvestades, et delegeeritud õigusaktid kehtestavad käesoleva määruse reguleerimisalasse 
jäävate toiduainete konkreetsed märgistamise eeskirjad, on väga oluline kohandada nende 
delegeeritud õigusaktide ja läbivaadatud määruse, milles käsitletakse toidualase teabe 
esitamist tarbijatele, rakendamise kuupäevi, et vältida märgistuse muudatuste dubleerimist.

Muudatusettepanek 155
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
VKEde juurdepääs siseturule

Komisjon võtab tihedas koostöös kõigi 
sidusrühmadega vastu asjakohased
suunised, et võimaldada ettevõtjatel, eriti 
väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel, vastata käesolevas määruses 
sätestatud nõuetele. Komisjonil on õigus 
võtta kooskõlas artikliga 15 vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vastu 
kõnealused suunised.

Or. en


