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LÜHISELGITUS

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

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

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

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

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

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

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Toitumise ja tarbijate toitumisalaste arusaamade parandamist ei saa saavutada üksnes 
märgistamisega. Isegi praegu ei mõista tarbijad osa märgistusalasest teabest ning on 
ülioluline, et liikmesriigid osaleksid rohkem tarbijate arusaamise parandamiseks kavandatud 
teavituskampaaniates.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleb kõikide alkohoolsete jookide, 
sealhulgas veini, õlle, piiritusjookide ja
alkohoolsete segujookide puhul esitada 
teave nende koostisosade kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud



PE430.628v01-00 8/45 PA\795698ET.doc

ET

määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks. 
___________
1 EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.
2 ELT L …, …, lk …

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave eelkõige alkohoolsete 
segujookide toitainete sisalduse kohta.

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave kõikide alkohoolsete 
jookide energia ja süsivesikute sisalduse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

nähtavamal osal pakendi esiküljel, 
väljendatuna värvikoodide süsteemi abil, 
et tarbijad toitu ostes peamist toidualast
teavet hõlpsasti näeksid. Kogu toidualane 
teave (korrates energiasisaldust) peaks 
siiski pakendil asuma ühes kohas samal 
märgistusväljal.  

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Komisjon peaks esitama ettepaneku 
keelustada kogu ELis kunstlikud 
transrasvhapped. Kuni sellise keelu 
jõustumiseni peaks kunstlike 
transrasvhapete sisalduse märkimine 
olema kohustuslik.

Or. en

Selgitus

Oma raportis valge raamatu kohta, mis käsitleb toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega 
seotud terviseküsimusi, nõudis Euroopa Parlament kunstlike transrasvhapete keelustamist 
kogu ELis. Kuna kunstlikud transrasvhapped on tervisele kahjulikud ja välditavad, tuleks 
neile tarbijate kaitsmiseks kehtestada kogu ELis keeld. Kuni sellise keelu jõustumiseni peaks 
kunstlike transrasvhapete märgistamine tarbijate kaitsmise eesmärgil olema kohustuslik.

Muudatusettepanek 10
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
välja arvatud sellised nõuded, mis 
seonduvad inimeste tervise kaitsega,
antakse maksimaalselt 18-kuuline
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

Or. en

Selgitus

Siseturu tõrgeteta toimimise hõlbustamiseks ning pakendijäätmete vähendamiseks on 
normaalne, et uute märgistamisnõuete rakendamisel antakse üleminekuperiood, v.a juhul, kui 
tegemist on otsese terviseriskiga inimestele, mille puhul selline periood ei pruugi olla 
asjakohane.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Sellist nõuet ei saa piirata üksnes tervisekaitsega seotud küsimustega. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Edasimüüjad ei saa olla a priori täiel määral vastutavad nende nime mittekandvatele 
toodetele kantud teabe eest.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks et vajaduse korral 
oleks võimalik lõpptarbijale anda artikli 9 
lõike 1 punktides a–d, g ja i kirjeldatud 
kohustuslikku toidualast teavet.

Or. en

Selgitus

Õigus saada teavet toote koostisosade ja päritoluriigi kohta peaks olema tagatud ka 
pakendamata toodete puhul. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata lõigust 1 tagavad toidukäitlejad, 
et artikli 9 lõike 1 punktides a, f ja h
osutatud andmed on olemas välispakendil, 
milles toitu turustatakse.

Olenemata lõigust 1 tagavad toidukäitlejad, 
et artikli 9 lõike 1 punktides a, f, g ja h
osutatud andmed on olemas ka
välispakendil, milles toitu turustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekst laiendab seoses artikli 13 lõikega 4 allergeenide märgistamise kohustuse ka 
pakendamata toidule. Pakendamata toidu suhtes esitatav nõue märgistada allergeene 
tähendaks allergeenide süstemaatilist märgistamist, et vältida ristsaastumise riski. Tundub 
siiski, et allergikute ühingud eelistavad avalikustamiskohustust müügikohas teabetahvlite või 
teabelehtede kujul. 

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) minimaalse säilimisaja kuupäev või 
tarbimise lõpptähtaeg;

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

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) valmistamiskuupäev;

Or. en

Selgitus

Et täita määruse eesmärk anda tarbijale asjakohast teavet tema poolt tarbitava toidu kohta 
ning võimaldada tal teha teadlikke valikuid, on oluline teavitada tarbijat 
valmistamiskuupäevast. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 24
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

sätteid.
_________

1 ELT L 247, 21.9.2007, lk 17.

Or. en

Selgitus

Määruse lihtsama loetavuse huvides tuleks lisada viide direktiivile 2007/45/EÜ, millega 
kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
artikli 41 sätteid. 

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et artikli 13 lõikes 4 viidatakse ka 
artiklis 41 nimetatud vahetult pakitavale toidule (müügikohas pakitav toit), mitte ainult 
pakendamata toidule. Komisjoni esitatud artikli 13 lõike 4 tekstist on välja jäänud viide 
vahetult pakitavale toidule, kuigi seda sorti toitu reguleerib artikkel 41, millele artikli 13 
lõikes 4 viidatakse. 
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele loetavas kirjalaadis ning
tähemärgisuurusega:

– vähemalt 1,2 mm pakendi või ümbrise 
puhul, mille suurima tahu või märgistuse 
pindala on 25–50 cm²;
– vähemalt 2 mm pakendi või ümbrise 
puhul, mille suurima tahu või märgistuse 
pindala on 50–75 cm²;
– vähemalt 2,5 mm pakendi või ümbrise 
puhul, mille suurima tahu või märgistuse 
pindala üle 75 cm².

Or. en

Selgitus

Minimaalne kirjasuurus 3 mm tooks kaasa pakendite mõõtmete suurenemise ja läheks 
vastuollu keskkonnakaitsega seotud eesmärkidega. Veidi väiksem kirjasuurus on enamiku 
tarbijate jaoks piisav, eeldusel, et kohaldatakse rangeid loetavusnõudeid.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 1 lõikes 9 loetletud 
kohustuslikud andmed esitatakse selliselt, 
et oleks tagatud selge kontrast trükiteksti 
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ja tausta vahel ning et tekst oleks kergesti 
nähtav, selgelt loetav ja kustumatu.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 25 cm2. Liikmesriigid, kus on 
kasutusel mitu ametlikku keelt, võivad 
selliste pakendite või ümbriste suhtes 
kehtestada oma riiklikud erisätted.

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ilma et see piiraks artikli 14 lõike 4 
kohaldamist, on pakendite või mahutite 
puhul, mille suurima tahu pindala jääb
alla 25 cm², kohustuslik esitada pakendil 
või märgistusel ainult artikli 9 lõike 1 
punktides a, b, c, e ja f loetletud andmed. 
Võimalike loetavuse probleemide 
vältimiseks esitatakse artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed täiendavalt
teiste vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. en

Selgitus

Koostisosade loetelu tuleks esitada sõltumata pakendi suurusest. Samas, kuivõrd artikli 14 
lõike 4 kohaldamine ei taga optimaalset loetavust kõikide tarbijate jaoks, võib seda teavet 
esitada ka teiste vahendite abil.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Keeleline kohandamine kooskõlas märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ seni kasutatud 
terminoloogiaga.
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(Tõlkija märkus: vastavalt direktiivile 2000/13/EÜ tuleks tekstis läbivalt kasutada „toidu 
nime” asemel „toidu nimetust”.)

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse märgistusel täpse viitega 
koostisosa nimele v.a juhul kui selles lisas 

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

talumatust põhjustavale ainele, v.a juhul 
kui selles lisas kehtestatud erandite alusel 
ei ole sätestatud teisiti.

Or. en

Selgitus

Allergiat või talumatust põhjustava aine märkimine sellist ainet sisaldava koostisosa asemel 
on selgem ja tõhusam.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) energiasisaldus; a) energiasisaldus (kalorsus);

Or. en
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Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) rasva, süsivesikute, soola ja suhkrute
sisaldus;

Or. en

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 

Alkohoolsete jookide puhul peab 
kohustuslik toitumisalane teave sisaldama 
energia- ja süsivesikute sisaldust.
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määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid 
tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punktid f ja g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kiudained; välja jäetud
(g) valgud;

Or. en

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kolesterool;

Or. en

Selgitus

Tarbija jaoks võib olla kasulik, et kolesterooli näidatakse seda sisaldavate rasvade kogusest 
eraldi.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) minimaalse säilimisaja kuupäev;

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me ei pea seda vähemoluliseks. Toitainete loetelu muutmisel on suur mõju; seepärast peaks 
see olema seadusandja kontrolli all.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Lõikes 1 osutatud kogust võib väljendada
ka portsjoni kohta.
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lisaks muudele sätetele võib 
märgistuse kõige nähtavamal osal 
esitatava kohustusliku toitumisalase teabe 
artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
elemendi kohta esitada üksnes portsjoni 
kohta juhul, kui toit on pakendatud 
üksikportsjonina ning kõik portsjonid on 
identsed. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Märgistuse kõige nähtavamal osal
artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
elemendi kohta andmete esitamise üksnes 
portsjoni kohta toidu puhul, mida ei ole 
mainitud lõikes 2, kehtestab komisjon. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse 
üleminekuperioodi lõpuks vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et võimaldada tarbijale kiiret ülevaadet toote energiasisaldusest, peaks see olema 
märgistatud pakendi esiküljel. Lisaks tarbijale ulatuslikuma teabe pakkumisele on 
otstarbekas, et tarbija leiaks kogu teabe, mida ta vajab teadliku valiku tegemiseks, samalt 
märgistusväljalt.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

2. Kohustuslik toitumisalane teave ja
artikli 29 lõikes 2 osutatud elementidega 
seotud toitumisalane teave esitatakse koos 
ja ühes kohas ning artikli 29 lõikes 2 
osutatud elementide kohta vajaduse korral 
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XIII lisa C osas ette nähtud järjestuses.

Or. en

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks käesoleva artikli muudele
sätetele esitatakse artikli 29 lõike 1 
punktis a osutatud energiasisaldus 
märgistuse kõige nähtavamal osal 
värvikoodide süsteemi abil. Roheline, 
kollane või merevaikkollane ja punane 
värv näitavad, kas toidu energiasisaldus 
on madal, keskmine või kõrge. See teave 
esitatakse 100 grammi või 100 ml kohta. 
Madala, keskmise ja kõrge 
energiasisalduse võrdlusväärtused 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele 
ja Euroopa Toiduohutusameti arvamuse 
alusel. 

Or. en
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui energia või toitaine(te) sisaldus tootes 
võrdub nulliga, võib toitumisalase teabe 
nende elementide osas asendada märkega 
„Ei sisalda...”, mis on paigutatud 
toitumisalase teabe lähedusse, kui see on 
olemas.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõiked 5 ja 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toitumisalast teavet võib esitada
graafiliselt või sümbolitega artiklis 44 
osutatud riikliku märgistussüsteemi alusel 
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 
täidetud:

5. Hiljemalt ...* võtab komisjon vastu 
konkreetsed meetmed, millega määratakse 
kindlaks eeskirjad lõikes 1 osutatud 
kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamiseks graafiliselt või sümbolitega.

(a) selline esitusviis ei vii tarbijat eksitusse 
ja
(b) on olemas tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab neid 
esitamisviise.

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, v.a lõikes 5 
osutatud, võib kehtestada komisjon. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. 

Ilma et see piiraks käesoleva lõike 
kohaldamist ja eeldusel, et see ei loo 
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takistusi kaupade vabale liikumisele 
siseturul, võib toitumisalast teavet esitada 
ka muul graafilisel viisil või täiendavate 
sümbolitega vastavalt artiklis 44 osutatud 
riiklikule märgistussüsteemile tingimusel, 
et põhinõuded on täidetud.
_____________

* Väljaannete talitus: Kolm aastat alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Vabatahtlikku teavet ei esitata nii, et 
see piiraks kohustusliku teabe jaoks 
olemasolevat pinda.

Or. en

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 14 sätteid ei kohaldata 
vabatahtliku teabe suhtes, kuid selline 
teave peab igal juhul olema selgesti 
loetav.

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Ühine positiivne toitumistähis

1. Hiljemalt …* kehtestab komisjon ühise 
positiivse toitumistähise, et aidata 
tarbijatel teha toidurühma piires 
tervislikum valik.
Nimetatud meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
2. Ühise positiivse toitumistähisega 
märgistamiseks sobivad toidud peavad 
vastama komisjoni poolt kindlaks 
määratud kriteeriumidele ja toitainelistele 
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põhijoontele, mis on kehtestatud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta 
esitatavate toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta)1 artikliga 4.  
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumid 
kehtestatakse, võttes eelkõige arvesse:
a) toidu üldist toitainelist koostist 
toiteväärtuse aspektist ja nende toitainete 
olemasolu, mis on teaduslikult tõestatud 
tervisele mõju omavatena;
b) toidu (või toidurühma) rolli ja tähtsust 
ning selle osakaalu elanikkonna 
toitumises üldiselt või vajaduse korral 
teatavate riskirühmade, sealhulgas laste 
toitumises.
Kriteeriumid põhinevad teaduslikel 
teadmistel toitumise ja toitainete kohta 
ning nende mõju kohta tervisele. 
Kriteeriumide kehtestamisel taotleb 
komisjon, et amet esitaks 12 kuu jooksul 
asjakohased teadusliku nõuande.
___________

* Käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäevale 
järgneva kolmanda aasta 1. jaanuar.
1 EÜT L 404, 30.12.2006, lk 9.

Or. en

Selgitus

Ühine positiivne toitumistähis aitaks tarbijatel teha toidu ostmisel kindlaks tervislikuma 
valiku. Positiivse tähisega märgistatud toit võiks näiteks sisaldada vähem rasva, suhkruid ja 
soola ning rohkem toidu kiudaineid kui ilma tähiseta sama tüüpi toiduained. Positiivse 
tähisega saavad tarbijad teha tervislikuma valiku vaid kiire pilguheiduga ostmise hetkel.

Muudatusettepanek 58
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Põhimõte

Liikmesriigid võivad tarbijatele mõeldud 
toidualase teabe vallas õigusnorme vastu 
võtta juhul, kui see on käesoleva 
määrusega ette nähtud.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud
Piim ja piimatooted

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima ja 
piimatoodete puhul. 
Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult nende meetmete teksti.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 

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

pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artikli 9 
lõike 1 punktides a–d, g ja i ning artiklis 
10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad nõuda artiklites 9 
ja 10 ettenähtud teiste andmete esitamist 
ning võivad võtta vastu üksikasjalikud 
eeskirjad nende andmete esitamise viisi 
kohta.

Or. en

Selgitus

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

Muudatusettepanek 62
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 välja jäetud
Teavitamise kord

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, 
teavitab liikmesriik, kes peab vajalikuks 
vastu võtta uusi toidualast teavet 
käsitlevaid õigusnorme, komisjoni ja teisi 
liikmesriike kavandatavatest meetmetest 
ning esitab nende meetmete võtmise 
põhjendused.
2. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikli 58 lõikega 1 loodud 
alalise toiduahela ja loomatervishoiu 
komiteega juhul, kui ta leiab sellise 
konsulteerimise olevat vajaliku või kui 
liikmesriik seda taotleb.
3. Asjaomane liikmesriik võib võtta 
kavandatud meetmed alles kolm kuud 
pärast lõikes 1 osutatud teavitamist, 
tingimusel, et komisjonilt saadud arvamus 
ei ole negatiivne.
4. Kui komisjoni arvamus on negatiivne, 
algatab liikmesriik enne kolme kuu 
möödumist artikli 49 lõikes 2 osutatud 
menetluse selleks, et teha kindlaks, kas 
kavandatud meetmeid võib rakendada. 
Komisjon võib nõuda teatavate 
muudatuste tegemist kavandatavatesse 
meetmetesse. Asjaomane liikmesriik võib 
kavandatud meetmed vastu võtta alles 
pärast seda, kui komisjoni on vastu 
võtnud lõpliku arvamuse.
5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ, 
millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise 
kord, ei kohaldata lõigetes 1–4 kirjeldatud 
teavitamise korra alusel võetavate 
meetmete suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 välja jäetud
Üksikasjalikud eeskirjad

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

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Riiklikud märgistussüsteemid

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta, 
soovitada või muul viisil juurutada 
riiklikke märgistussüsteeme, mis 
sisaldavad üksnes mittesiduvaid eeskirju, 
näiteks soovitusi, juhiseid, norme või 
muid mittesiduvaid eeskirju (edaspidi 
„riiklikud märgistussüsteemid”), mille 
eesmärk on tagada alljärgnevate sätete 
kohaldamine ja nendes sätetes 
kehtestatud põhinõuete täitmine:
(a) artikli 33 lõige 2, toitumisalase teabe 
täiendavate väljendamiseviiside kohta;
(b) artikli 34 lõige 5, toitumisalase teabe 
esitamise kohta.
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2. Komisjon võib ette näha, et 
liikmesriigid peavad riiklike 
märgistussüsteemidega rakendama lisaks 
lõikes 1 loetletutele toidualast teavet 
käsitlevaid muid õigusnorme ning 
sätestab asjakohased põhinõuded. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
3. Liikmesriigid võivad riiklikud 
märgistussüsteemid välja töötada omal 
algatusel või sidusrühmade taotlusel 
vastavalt käesoleva määruse II ja III 
peatükis sätestatud üldpõhimõtetele ja 
nõuetele ning:
(a) usaldusväärsete tarbijauuringute 
alusel ja
(b) pärast laiaulatuslikke konsultatsioone 
väga erinevate sidusrühmadega ning 
tuginedes headele tavadele; ja
4. Riiklikud märgistussüsteemid peavad 
sisaldama vajalikke mehhanisme, mille 
alusel saab tarbija riikliku 
märgistussüsteemi kohaselt märgistatud 
toidu identifitseerida ja mille alusel saab 
kontrollida märgistuse vastavust 
märgistussüsteemile ja hinnata selle 
mõju.
5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud riiklike 
märgistussüsteemide üksikasjad, sh toidu 
tunnusmärgid, mis on esitatud märgisel 
riikliku märgistussüsteemi kohaselt. 
Komisjon teeb need üksikasjad 
avalikkusele kättesaadavaks, eelkõige 
selleks ettenähtud veebilehel.
6. Komisjon toetab ja organiseerib 
teabevahetust liikmesriikidega riiklike 
märgistussüsteemide vastuvõtmise ja 
rakendamise küsimustes. Komisjon toetab 
sidusrühmade osalemist 
teabevahetusprotsessis, eelkõige komisjoni 
6. augusti 2004. aasta otsusega 
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2004/613/EÜ (seoses nõuanderühma 
loomisega toiduahela ning looma- ja 
taimetervise alal) loodud toiduahela ning 
looma- ja taimetervise nõuanderühma 
töös osalemise kaudu.
7. Komisjon võib pärast liikmesriikidega 
konsulteerimist vastu võtta suunised 
käesoleva artikli kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 välja jäetud
Vastavuse eeldamine

1. Eeldatakse, et mis tahes riikliku 
märgistussüsteemi kohaselt esitatud 
toidualane teave on vastavuses artikli 44 
lõigetes 1 ja 2 osutatud põhinõuetega.
2. Riikliku märgistussüsteemi 
kohaldamine ei tohi takistada kaupade 
vaba liikumise põhimõtte rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 välja jäetud
Ühenduse meetmed

1. Kui komisjon on seisukohal, et riiklik 
märgistussüsteem ei ole kooskõlas 
käesoleva määruse sätetega, võib ta 
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vastu võtta otsuse, olles konsulteerinud 
artikli 49 lõikes 1 osutatud komiteega, ja 
nõuda, et liikmesriik tühistataks 
kõnealuse riikliku märgistussüsteemi või 
muudaks seda.
2. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmed artikli 44 lõigetes 1 ja 2 
osutatud sätete suhtes. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 17 lõiget 1 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast 15 aastat pärast 
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käesoleva määruse jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva turule viidud toitu, 
mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, 
võib turustada kuni varude lõppemiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„sisaldab fenüülalaniiniallikat” „sisaldab aspartaami”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on suurendada teabe arusaadavust kasutajale, asendades 
tehnilise termini tavamõistega.

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

pinnaga”

Or. en

Selgitus

Praegused eeskirjad ei sisalda üldist nõuet esitada teavet selle kohta, et puu- ja köögiviljade 
pinda on värskuse säilitamise eesmärgil koristusjärgselt lisaainete või pestitsiididega 
töödeldud. See tähendab, et tooted näivad muul viisil „värsked”, kui tarbija ootab. Tarbijatel 
on õigus saada teavet asjaolu kohta, et nende ostetud toiduained on töödeldud pinnaga.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suhkur;

Or. en

Muudatusettepanek 74
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõnedes sektorites, eriti kangete alkohoolsete jookide puhul, on minipudelite müük –
tavaliselt 5 cl – laialt levinud. On asjakohane, et oma väikese suuruse ja rolli tõttu 
„maitsmise” pakendina vabastatakse need pudelid samuti teatavatest märgistamisnõuetest. 
Pudeleid ei saa siiski hõlpsasti mõõta, et teha kindlaks nende suurima tahu pindala. 
Sellepärast on lihtsam, ka täitevasutuste jaoks, et määravaks teguriks erandi tegemisel on 
suurim sildi suurus.

Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– närimiskumm;

Or. en

Selgitus

Sellised tooted nagu assortiid ja kinkepakid, eri elementidest koosnevad rühmapakendid ja 
närimiskumm tuleks samuti märgistamisnõudest vabastada.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – A osa – punkt 5 – vasakpoolne veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Praegune süsteem tuleks säilitada. Seni olid maitseainete valmistised samuti hõlmatud.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punktid 1 ja 2 – parempoolne veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Õli“ ja 1. „Õli“ ja
vajaduse korral omadussõna „taimne” või 
„loomne” või

vajaduse korral omadussõna „taimne” või 
„loomne” või

viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

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

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud õli puhul

2. „Rasv” ja 2. „Rasv” ja
vajaduse korral omadussõna „taimne” või 
„loomne” või

vajaduse korral omadussõna „taimne” või 
„loomne” või

viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

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

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud rasva puhul

Or. en

Selgitus

Transrasvhappeid peetakse tervisele kahjulikuks ja nende kasutamine on mitmes riigis 
keelatud. Transrasvhapete olemasolu äranäitamine on kohustuslik ja see teave peab olema 
eriti nähtav. Asjaolu, et toitumisalane teave neid hõlmab, ei takista seda, et transrasvhapete 
olemasolu tuleb sõnaselgelt mainida ka koostisosade juures.
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punkt 4 – vasakpoolne veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tärklised ja füüsilisel teel või 
ensüümidega modifitseeritud tärklised

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

Or. en

Selgitus

Rühma nimetus „tärklis” peaks hõlmama ka röstitud või dekstriinitud tärklisi, happe või 
leelisega modifitseeritud tärklisi ja valgendatud tärklisi. Nimetatud aineid kasutatakse 
praktikas toidu tootmisel ja need peaksid olema ära toodud koostisainete loetelus. Lisaainete 
direktiivi 95/2/EÜ kohaldamisalast on need selgelt välja jäetud.

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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


