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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärgid

Komisjoni ettepanekuga vaadatakse uuesti läbi raamdirektiivis 2009/39/EÜ ja selle 
rakendusaktides sätestatud eeskirjad eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta. Rohkem kui 
kolmekümmend aastat kehtinud direktiivi olulised sätted ei vasta enam tarbijate vajadustele ja 
viimastele turuarengutele. Lisaks on liikmesriikide ja sidusrühmadega peetud aruteludest 
selgunud raskused raamdirektiivi rakendamisel, eelkõige seoses hilisemate liidu 
õigusaktidega, näiteks määrusega (EÜ) nr 1924/2006 toitumis- ja tervisealaste väidete kohta 
ja määrusega (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele. 

Komisjon teeb ettepaneku raamdirektiiv uuesti läbi vaadata ja kaotada üldeeskirjad 
dieettoiduainete kohta, kuid säilitada mõned selle raames vastu võetud erieeskirjad. 

Üldised märkused 

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle ja toetab selles esitatud üldist 
lähenemist säilitada imiku piimasegusid, väikelaste toiduaineid ja meditsiiniliseks otstarbeks 
ettenähtud toiduaineid käsitlevad vertikaaldirektiivid uue raamdirektiivi all, mis tagab 
tundliku tarbijate rühma kõrgetasemelise kaitse, ja kaotada dieettoiduainete mõiste, mis võib 
eksitada tarbijaid ja on viinud turu killustumiseni. 

Arvamuse koostaja ootab, et kavandatud kehtiva õigusraamistiku lihtsustamine vähendab 
ettevõtjate, eelkõige VKEde halduskoormust ning elavdab veelgi toiduainete vaba liikumist. 
Ta eeldab, et reform edendab innovatsiooni toiduainete sektori selles segmendis, mis on 
Euroopa majanduse üks kõige konkurentsivõimelisemaid valdkondi.

Gluteen

Komisjon teeb ettepaneku käsitleda tsöliaakiaga inimestele sobivaid toiduaineid 
tavatoiduainetena ja tühistada määrus (EÜ) nr 41/2009. Selle asemel soovitatakse komisjoni 
ettepanekus reguleerida neid konkreetseid toiduaineid toitumis- ja tervisealaseid väiteid 
käsitleva määruse alusel. Arvamuse koostaja mõistab antud teema olulisust ja peab 
asjakohasemaks reguleerida seda toiduaineterühma toidualase teabe esitamist tarbijatele 
käsitleva uue määruse kohaselt, säilitades samal ajal kehtivad tingimused seoses toodete 
koostise ja märgistamisega ning seega sama tervisekaitse standardi nagu praegu. 

Väikelastele ettenähtud piim

Nn kasvamist soodustava piima sihtgrupiks on väikelaste vanusegrupp ühest kuni kolme 
aastani ning see kujutab endast kasvavat turgu paljudes liikmesriikides. Nende toodete jaoks, 
mida praegu esitatakse vahel, kuid mitte alati, riiklikele asutustele raamdirektiivi 2009/39/EÜ 
kohaselt eritoiduks ettenähtud toiduainetena, ei ole olulisi erieeskirju ette nähtud. Arvamuse 
koostaja toetab komisjoni, kes soovib oma ettepanekus reguleerida seda tüüpi piima üksnes 
toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitleva määruse kohaselt, kuid kutsub komisjoni uurima 
seda tüüpi piima koostist ja märgistamist käsitlevate erisätete otstarbekust. 
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Sportlastele ettenähtud toiduained

Praegu puuduvad erieeskirjad sportlastele ettenähtud toiduainete koostise või märgistuse 
kohta. Neid toiduaineid käsitletakse praegu dieettoiduainetena. Komisjon tunnistab, et 
eridirektiiv võib takistada innovatsiooni selles valdkonnas ja teeb ettepaneku lisada see 
toiduaineterühm toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitleva määruse reguleerimisalasse. 
Arvamuse koostaja toetab täielikult komisjoni lähenemist, kuna see toob kindlasti kaasa 
rohkem õigusselgust ja tugevdab tarbijate teadlikkust ja nende kaitset.

Salendavad toiduained või väga väikese kalorsusega toiduained

Arvamuse koostaja jagab komisjoni seisukohta, et salendavaid toiduaineid käsitlev direktiiv 
96/8/EÜ tuleks kehtetuks tunnistada ja samad olulised eeskirjad tuleks säilitada toitumis- ja 
tervisealaseid väiteid käsitleva määruse reguleerimisalas.

Pidades silmas terviseriske, mida väga väikese kalorsusega toiduained, millest saadava 
energia koguhulk on alla 800 kilokalori päevas, endaga kaasa toovad, on arvamuse koostaja 
mures, et ELi tasandil puuduvad praegu nende koostist, märgistamist ja kasutamist käsitlevad 
erieeskirjad. Väga väikese kalorsusega toiduained tuleks teha kättesaadavaks üksnes 
meditsiinilise järelevalve all ja need peaksid kuuluma komisjoni direktiivi 1999/21/EÜ 
(meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud dieettoitude kohta) reguleerimisalasse. Liikmesriikide 
jaoks, kes ei soovi neid tooteid oma territooriumil heaks kiita, peaks olema loobumisklausel.

Delegeeritud õigusaktid

Komisjonil peaks olema õigus näha delegeeritud õigusaktidega ette eeskirjad, mis käsitlevad 
imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainete koostise ja 
teabe erinõudeid. Arvamuse koostaja ei nõustu siiski sellega, et komisjonile tuleks anda 
volitused muuta selliseid mõisteid nagu imiku piimasegu, imikute toiduained, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduained jne, kuna need puudutavad siiski alusõigusakti 
olemuslikku aspekti ja peaksid seetõttu jääma seadusandja ülesandeks.

Innovatsioon

Võttes arvesse tehnika ja teaduse asjakohast arengut, tuleks komisjonile anda kiiresti 
volitused käesoleva määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide 
ajakohastamiseks. See peaks edendama asjaomases sektoris innovatsiooni. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

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) Ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine 
on siseturu oluline aspekt, mis mõjutab 
oluliselt elanike tervist ja heaolu ning 
nende sotsiaalseid ja majanduslikke huve. 
Eeskirjade parem ühtlustamine elavdab 
kaupade vaba liikumist ja aitab seega 
ühtse turu kogu potentsiaali ära kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 

(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 
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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.

alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. Selleks et parandada
siseturu toimimist ja tugevdada 
tarbijakaitset, stimuleerides samal ajal 
innovatsiooni, peaksid sportlastele 
ettenähtud toiduained kuuluma edaspidi 
üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) 
nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta)1

reguleerimisalasse ja need peaksid 
vastama selle nõuetele. Seoses erisätetega 
süsivesikute ainevahetushäiretega 
(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni aruandes 
järeldusele, et erinõuete sätestamiseks 
koostise suhtes puudub teaduslik alus.
________
1ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

Or. en

Selgitus

Sportlastele ettenähtud toiduaineid käsitletakse praegu eritoiduks ettenähtud toiduainetena. 
ELi tasandil ei ole siiski sätestatud nende jaoks mingeid erinõudeid koostise või märgistuse 
kohta ning teatamissüsteem toob kaasa suure halduskoormuse ja ebavõrdsed turutingimused 
ELis. Innovatsiooni edendamiseks ja hästi toimiva siseturu soodustamiseks peaksid 
sportlastele ettenähtud toiduained kuuluma üksnes määruse (EÜ) nr 1924/2006 
reguleerimisalasse. Kui Euroopa Toiduohutusamet on toitumis- või tervisealasele väitele loa 
andnud, võivad seda kasutada teised ettevõtjad (eelkõige VKEd).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Seega on vaja kõrvaldada 
regulatiivse keskkonna lihtsustamise 
kaudu tõlgenduserinevused ning ületada 
liikmesriikide ja ettevõtjate raskused 
toiduaineid käsitlevate eri õigusaktide 
ühendamisel. See tagaks, et samasuguseid 
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tooteid käsitletakse kogu liidus ühtmoodi 
ja looks siseturgudel samaväärsed 
võimalused kõikide ettevõtjate, eelkõige 
VKEde jaoks. 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Märgistamist käsitlevad üldnõuded on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. märtsi 2000. aasta 
direktiivis 2000/13/EÜ toidu märgistamist, 
esitlemist ja reklaami käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta1. Üldjuhul tuleks kõnealuseid 
nõudeid kohaldada käesoleva määrusega 
hõlmatud toiduainerühmade suhtes. 
Käesoleva määrusega tuleks siiski ette 
näha direktiivi 2000/13/EÜ sätete suhtes 
vajaduse korral lisanõuded või erandid, et 
vastata käesoleva direktiivi 
erieesmärkidele.

(18) Märgistamist käsitlevad üldnõuded on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2011. aasta määruses (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele1. Üldjuhul tuleks 
kõnealuseid nõudeid kohaldada käesoleva 
määrusega hõlmatud toiduainerühmade 
suhtes. Käesoleva määrusega tuleks siiski 
ette näha määruse (EL) nr 1169/2011 
sätete suhtes vajaduse korral lisanõuded 
või erandid, et vastata käesoleva direktiivi 
erieesmärkidele.

____________________ ____________________

1EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 1ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. en

Selgitus

Alates komisjoni määruse ettepaneku (imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta) vastuvõtmisest on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja 
reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta asendatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1169/2011, milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.
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Muudatusettepanek 5

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 ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta, 
võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ. 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.

Or. en
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Selgitus
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt võidakse seadusandliku aktiga 
delegeerida komisjonile õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad, mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi. Mõistete kohandamine puudutab siiski seadusandliku akti olemuslikku 
aspekti ning seda ei tuleks komisjonile delegeerida. Vt ka arvamuse koostaja 
muudatusettepanekut ettepaneku artikli 2 lõikele 3.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Võttes arvesse tehnika ja teaduse 
asjakohast arengut, tuleks komisjonile 
anda volitused käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktide ajakohastamiseks. See peaks 
edendama innovatsiooni imikutele ja 
väikelastele ning meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus
Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut lihtsustada uuenduste kasutuselevõtmist, mis 
võimaldab asjakohaste delegeeritud õigusaktide ajakohastamist, kui turu korraldaja tõendab 
teaduse ja tehnika arengut.

Muudatusettepanek 7

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 

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja 
tavatarbimiseks ettenähtud toidul 
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
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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.

komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta). 
Hiljuti vastu võetud määruses (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele, nähakse ette, et 
komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega reguleeritakse vabatahtlikult 
esitatavat toidualast teavet allergiat või 
talumatust põhjustavate ainete või toodete 
võimaliku ja tahtmatu sisalduse kohta 
toidus. Õigusraamistiku ühtsuse ja
lihtsustamise huvides tuleks komisjonile 
anda määruse (EL) nr 1169/2011 kohaselt 
volitused võtta samuti vastu rakendusakte, 
millega reguleeritakse vabatahtlikult 
esitatavat toidualast teavet talumatust 
põhjustavate ainete, näiteks gluteeni ja 
laktoosi puudumise või vähendatud 
sisalduse kohta toidus, ja tühistada 
komisjoni määrus (EÜ) nr 41/2009. On 
vaja, et toidualase teabe esitamist 
tarbijatele käsitlevat määrust muudetakse 
vastavalt ja et komisjon võtaks vastu 
nõutavad rakendussätted enne käesoleva 
määruse kohaldamist. Kõnealuses 
rakendusaktis peaksid säilima märked 
„gluteenivaba” ja „väga madala 
gluteenisisaldusega” toidu kohta ning 
nendega seotud, praegu määrusega 
(EÜ) nr 41/2009 reguleeritud 
kasutustingimused, ja tuleks seega ette 
näha samal tasemel tarbijakaitse.

Or. en

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku käsitleda tsöliaakiaga inimestele sobivaid toiduaineid 
tavatoiduainetena, tühistada määrus (EÜ) nr 41/2009 gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta ning reguleerida asjaomaseid märkeid toitumis- ja 
tervisealaste väidete määruse kohaselt. Arvamuse koostaja eelistab siiski seda, et märkeid 
„gluteenivaba” ja „väga madala gluteenisisaldusega” reguleeritakse toidualase teabe 
esitamist tarbijatele käsitleva määrusega, milles juba sätestatakse erieeskirjad allergiat või 
talumatust põhjustavate ainete sisalduse kohta.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) ELi tasandil puuduvad praegu 
erieeskirjad väikelastele ettenähtud piima, 
st eelkõige ühe- kuni kolmeaastastele 
lastele sobivana propageeritava piima 
koostise, märgistamise ja kasutamise 
ühtlustamiseks. Turuosalised esitavad 
mõnda sellist piima praegu raamdirektiivi 
kohaselt eritoiduks ettenähtud 
toiduainena, samas teisi mitte. Peale selle, 
kuigi mitut niisugust piima turustatakse 
kasvamist soodustava piimana, puuduvad 
usaldusväärsed teaduslikud 
tõendusmaterjalid, mis näitaksid, et see 
oleks tervislikum või sellel oleks tavalise 
piimaga võrreldes suurem toiteväärtus. 
Selline olukord takistab siseturu toimimist 
ja muudab tarbijakaitse taseme kogu ELis 
ebaühtlaseks. Selle olukorra 
parandamiseks peaks väikelastele 
ettenähtud piim kuuluma üksnes määruse 
(EÜ) nr 1924/2006 reguleerimisalasse ja 
vastama selle nõuetele. Lisaks peaks 
komisjon pärast Euroopa 
Toiduohutusametiga konsulteerimist 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande väikelastele 
ettenähtud piima koostist ja märgistamist 
käsitlevate erisätete otstarbekuse kohta, ja 
võtma asjakohaseid meetmeid. 

Or. en

Selgitus

Currently, 'milk intended for young children' is not regulated under Commission Directive 
2006/141/EC or under Commission Directive 2006/125/EC. In order to secure a high level of 
protection for a group of particularly vulnerable consumers, it is of high importance that 
these products are regulated under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health 
claims made on food. This would moreover ensure a more efficient functioning of the internal 
market in these milks. Furthermore, the Commission should examine the need for specific 
rules on the composition and labelling of such milks.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) ELi tasandil puuduvad praegu 
erieeskirjad väga väikese kalorsusega 
toiduainete, millest saadava energia 
koguhulk on alla 800 kilokalori päevas, 
koostise, märgistamise ja kasutamise 
kohta. Pidades silmas terviseriske, mida 
väga väikese kalorsusega toiduained 
endaga kaasa toovad, tuleks need teha 
kättesaadavaks üksnes meditsiinilise 
järelevalve all ja need peaksid kuuluma 
komisjoni direktiivi 1999/21/EÜ 
reguleerimisalasse. Liikmesriikidele 
tuleks siiski anda võimalus mitte lubada 
väga väikese kalorsusega toiduaineid oma 
territooriumil.

Or. en

Selgitus

Peale 200–400 kilokalorit sisaldavatele toidukorra toidu asendajate ja 800–1200 kilokalorit 
sisaldavatele päevase toidu asendajate (väikese kalorsusega toiduainetele) puuduvad ELi 
tasandil praegu erieeskirjad väga väikese kalorsusega toiduainete koostise, märgistamise ja 
kasutamise reguleerimiseks. Kui eespool nimetatud kategooriad peaksid edaspidi kuuluma 
toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitleva määruse reguleerimisalasse, siis väga väikese 
kalorsusega toiduained peaksid kuuluma komisjoni direktiivi 1999/21/EÜ (meditsiiniliseks 
eriotstarbeks mõeldud dieettoitude kohta) reguleerimisalasse terviseriskide tõttu, mida need 
endaga kaasa toovad. Liikmesriikidel peaks olema siiski võimalus keelustada väga väikese 
kalorsusega toiduained oma territooriumil.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 c) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusele 
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(EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide 
kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste 
õigusnormide ning loomatervishoidu ja 
loomade heaolu käsitlevate eeskirjade 
täitmise kontrollimise tagamiseks1, 
peaksid liikmesriigid riskipõhist 
lähenemist järgides inspekteerima 
ettevõtjaid, et jälgida käesoleva määruse 
ja selle kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktide täitmist.
____________________

1ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mõisted „märgistus” ja 
„müügipakendis toit” on sätestatud 
direktiivi 2000/13/EÜ artikli 1 lõikes 3;

b) mõisted „müügipakendis toit” ja 
„märgistamine” on sätestatud määruse 
(EL) nr 1169/2011 artikli 2 lõike 2 
punktides e ja j;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine hiljuti vastu võetud määrusega (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse 
toidualase teabe esitamist tarbijatele, mis asendab direktiivi 2000/13/EÜ.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 15 võtma vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kohandada imiku 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt võidakse seadusandliku aktiga 
delegeerida komisjonile õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad, mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi. Mõistete kohandamine puudutab siiski seadusandliku akti olemuslikku 
aspekti ning seda ei tuleks komisjonile delegeerida.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügipakendis toit Pakendatud toit

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine hiljuti vastu võetud määrusega (EL) nr 1169/2011.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduaineid 
võib jaemüügiturule viia üksnes 
müügipakendis.

Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduaineid 
võib jaemüügiturule viia üksnes 
pakendatud kujul.

Or. en
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Selgitus

Vastavusse viimine hiljuti vastu võetud määrusega (EL) nr 1169/2011.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Väikelastele ettenähtud piim

Komisjon esitab pärast Euroopa 
Toiduohutusametiga konsulteerimist 1. 
juuliks 2014 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande väikelastele 
ettenähtud piima koostist ja märgistamist 
käsitlevate erisätete otstarbekuse kohta. 
Kõnealuse aruande järelduste põhjal 
komisjon kas:
a) otsustab, et väikelastele ettenähtud 
piima koostist ja märgistamist käsitlevaid 
erisätteid ei ole vaja; 
b) teeb Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 114 sätestatud korras asjakohased 
ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks
või 
muudab asjakohaseid delegeeritud akte, 
lisades kõnealused erisätted vastavalt 
artiklile 15.

Or. en

Selgitus

Mitmed riiklikud tervishoiuasutused kahtlevad väikelaste piimasegude või väikelastele 
ettenähtud piima lisandväärtuses ja/või on arvamusel, et neil on liiga suur suhkru, lõhna- ja 
maitseainete või mineraalide sisaldus, samas vähesed tervishoiutöötajate ühendused on 
sellise piima tarbimist väikelaste päevase toidu osana toetanud. Seepärast oleks kasulik, kui 
Euroopa Toiduohutusamet esitaks teadusliku arvamuse seda tüüpi piima koostist ja 
märgistamist käsitlevate nõuete lisamise otstarbekuse kohta komisjoni delegeeritud 
õigusaktidesse jätkupiimasegude või imikute toiduainete puhul.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artiklite 7 ja 9 asjatu kordamine.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

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 õigusaktid vastu hiljemalt 
[kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva] järgmiste punktide 
kohta:

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid on seda tüüpi sätete puhul kokkulepitud standardsõnastus.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavalt artiklite 7 ja 9 nõuetele ja 
võttes arvesse tehnika ja teaduse asjakohast 
arengut ajakohastab komisjon lõikes 2 
nimetatud delegeeritud määrused
kooskõlas artikliga 15. 

3. Vastavalt artiklite 7 ja 9 nõuetele ja 
võttes arvesse tehnika ja teaduse asjakohast 
arengut ajakohastab komisjon lõikes 2 
nimetatud delegeeritud õigusaktid
kooskõlas artikliga 15.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid on seda tüüpi sätete puhul kokkulepitud standardsõnastus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)
Määrus (EL) nr 1169/2011
Artikkel 36 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a (uus)
Määruse (EL) nr 1169/2011 muutmine

Määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 36 
lõikesse 3 lisatakse järgmine punkt: 
„a a) teave talumatust põhjustavate 
ainete, näiteks gluteeni ja laktoosi 
võimaliku puudumise või vähendatud 
sisalduse kohta toidus;”

Or. en

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku käsitleda tsöliaakiaga inimestele sobivaid toiduaineid 
tavatoiduainena, tühistada määrus (EÜ) nr 41/2009 gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta ning reguleerida asjaomaseid märkeid toitumis- ja 
tervisealaste väidete määruse kohaselt. Arvamuse koostaja eelistab, et märkeid 
„gluteenivaba” ja „väga madala gluteenisisaldusega” reguleeritakse toidualase teabe 
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esitamist tarbijatele käsitleva määrusega, milles juba sätestatakse allergiat või talumatust 
põhjustavate ainete sisalduse eraldi reguleerimine.


