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Muudatusettepanek 7
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 9
Michèle Rivasi
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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) Toiduohutus on toidu siseturul vaba
liikumise oluline eeldus, mille eesmärk on 
tagada elanike tervis ja heaolu.

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Bendt Bendtsen

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 
ning toetab ka Euroopa Liidu 
konkurentsivõimet, pakkudes Euroopa 
Liidu ettevõtetele suuremat koduturgu.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesolevas määruses sätestatakse 
elanikkonna haavatavatele rühmadele (st 
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imikutele, väikelastele ja teatavaid haigusi 
põdevatele inimestele) mõeldud turul 
olevate toiduainete toiduohutuse nõuded; 
mainitud isikute tervise parema kaitse 
tagamiseks on vaja välistada kõnealuste 
toiduainete koostisest mitmed ained, mis 
võivad olla kahjulikud või mille kohta on 
teada, et need on kahjulikud.

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(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 suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ei olnud Euroopa 
Komisjoni toidu teaduskomitee 22. juuni 
2000. aasta raporti põhjal erisätete 
väljatöötamise osas võimalik jõuda 
õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisala, hõlmatud toiduainete 
alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. Tööd on vaja jätkata ning 
Euroopa Komisjonilt tuleb paluda 
aruannet toiduainete kohta, mis on 
ettenähtud suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, mille alusel 
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teaduslik alus. töötada tarbijate ja vastava valdkonna 
tööstusettevõtjate kaitsmiseks ning 
siseturu toimimiseks välja ühtne ja tõhus 
strateegia. Aruande järelduste põhjal võib 
komisjon esitada ettepanekuid asjaomaste 
liidu sätete muutmiseks või uusi algatusi, 
tehes seda vajaduse korral valdkondade 
kaupa. 

Or. fr

Selgitus

Tarbijakaitse ja siseturu toimimise eeskirju arvesse võttes peaks Euroopa Komisjon esitama 
aruande suurest lihaspingest tingitud energiakao korvamiseks ettenähtud toiduainete koostise 
ja märgistamise sätete ühtlustamise vajaduse kohta.

Muudatusettepanek 13
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Direktiiviga 2009/39/EÜ on ette 
nähtud, et erisätteid kohaldatakse järgmise 
kahe eritoiduks ettenähtud toiduainete 
mõistega hõlmatud toiduainerühma kohta:
toiduained, mis on ette nähtud eelkõige 
sportlastele suurest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, ja toiduained, mis 
on ette nähtud süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele. Toiduainete suhtes, mis on ette 
nähtud sportlastele suurest lihaspingest 
tingitud energiakao korvamiseks, ei olnud 
erisätete väljatöötamise osas võimalik 
jõuda õnnestunud lahenduseni väga suurte 
erimeelsuste tõttu liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahel seoses eriõigusaktide 
kohaldamisala, hõlmatud toiduainete 
alarühmade arvu ja koostise suhtes 
kehtestatavate nõuete kriteeriumide ja 
võimaliku mõjuga innovatiivsele 
tootearendusele. Siseturu nõuetekohaseks 
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süsivesikute ainevahetushäiretega 
(diabeediga) inimestele ettenähtud 
toiduainete suhtes jõuti komisjoni 
aruandes1 järeldusele, et erinõuete 
sätestamiseks koostise suhtes puudub 
teaduslik alus.

toimimiseks peab see toiduainerühm 
olema reguleeritud määruse 1924/2006 
alusel ja vastama selles kehtestatud 
nõuetele. Seoses erisätetega süsivesikute 
ainevahetushäiretega (diabeediga) 
inimestele ettenähtud toiduainete suhtes 
jõuti komisjoni aruandes järeldusele, et 
erinõuete sätestamiseks koostise suhtes 
puudub teaduslik alus.

Or. pt

Selgitus

Sportlastele mõeldud toiduainete suhtes asjakohase õigusraamistiku olemasolu parandab 
õiguskindlust ja hoiab ära ülemääraste riigisiseste õigusnormide kehtestamist, mis võivad 
häirida siseturu nõuetekohast toimimist.

Muudatusettepanek 14
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Seepärast tuleks direktiiv 2009/39/EÜ 
asendada käesoleva õigusaktiga.
Kohaldamise lihtsustamiseks ja
järjepidevuse tagamiseks kõigis 
liikmesriikides peaks käesolev õigusakt 
olema määruse vormis.

Or. fr

Selgitus

Teadus areneb ning seega ei saa välistada, et tulevikus ei teki vajadust erinevatele 
inimrühmadele ettenähtud eritoidu kategooriate järele.
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Muudatusettepanek 15
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks.
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid, 
väikelastele ettenähtud piimapõhiseid 
jooke ning meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduaineid. Kogemuspõhiselt 
on selgunud, et komisjoni 
direktiivide 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ sätted tagavad selliste 
toiduainete suhtes piisava vaba liikumise, 
tagades samas rahvatervise kõrge kaitse.
Seepärast on asjakohane, et käesolev 
määrus suunatakse imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning imikute ja väikelaste 
muude toiduainete, väikelastele ettenähtud 
piimapõhiste jookide ning meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete 
koostise ja teatamise üldnõuetele, võttes 
arvesse komisjoni direktiive 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ. Peale selle 
peab alles jääma eritoidu mõiste, kuid see 
tuleb rangelt piiritleda toiduainetega, 
mille puhul on võimalik tõendada, et 
nende ainulaadsete omaduste tõttu on 
nendega võimalik täita elanikkonna 
haavatavate rühmade eritoitumisvajadusi, 
ilma milleta ei tohi hetkel kehtivate 
õigusaktide kohaselt neid tooteid turule 
viia.
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Or. fr

Selgitus

1–3aastastele väikelastele ettenähtud piimasegud on spetsiaalselt ettenähtud nende 
toitumisvajaduste rahuldamiseks ning peavad vastama rangetele toiduohutusnõuetele, 
eelkõige pestitsiidijääkide sisalduse osas. 1–3aastastele väikelaste toitudele tuleb tagada 
samal tasemel toiduohutus, mis imikutoitude puhul.

Muudatusettepanek 16
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks.
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid, 
väikelastele ettenähtud piimapõhiseid 
jooke, meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduaineid. Kogemuspõhiselt 
on selgunud, et komisjoni 
direktiivide 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ, komisjoni määruse (EÜ) 
nr 41/2009 ning komisjoni 
direktiivi 96/8/EÜ sätted tagavad selliste 
toiduainete suhtes piisava vaba liikumise, 
tagades samas rahvatervise kõrge kaitse.
Seepärast on asjakohane, et käesolev 
määrus suunatakse imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning imikute ja väikelaste 
muude toiduainete, väikelastele mõeldud 
piimapõhiste jookide, meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete 
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koostise ja teatamise üldnõuetele, võttes 
arvesse komisjoni direktiive 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ, komisjoni 
direktiivi 96/8/EÜ ning komisjoni määrust 
(EÜ) nr 41/2009. Peale selle tuleks 
säilitada eritoitumise mõiste ja piiritleda 
see rangelt toodetega, mille puhul on 
võimalik tõendada, et nende ainulaadsete 
omaduste tõttu on nendega võimalik täita 
elanikkonna haavatavate rühmade 
eritoitumisvajadusi ning mida muidu ei 
saaks praeguste Euroopa Liidu 
õigusaktide alusel turule viia.

Or. en

Selgitus

Eritoitumiseks ettenähtud toidu mõiste on vaja uuesti kasutusele võtta. Selle mõiste abil 
luuakse väikelaste kaitsmiseks kriteeriumid, võttes arvesse vanuserühmale iseloomulikke 
toitumisvajadusi ja toiduohutusnõuete aspekti – näiteks piirangud toitainete lisamisele, 
mikrobioloogilistele ohuallikatele ja saasteainetele. Kui need tooted välja jätta, tekib olukord, 
kus neid tooteid reguleeritakse tavatoiduainetena ning nende suhtes kohaldatakse 
täiskasvanute suhtes kehtivaid toitumisalaseid ja puhtuse kriteeriumeid, mis ei ole alati 
kohased 12–36 kuu vanuste laste jaoks mõeldud toitude puhul.

Muudatusettepanek 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks.
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 

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

teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid ning 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduaineid ning gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud toiduaineid.
Kogemuspõhiselt on selgunud, et 
komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ ning 
komisjoni määruse (EÜ) nr 41/2009 sätted 
tagavad selliste toiduainete suhtes piisava 
vaba liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete ning gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud toiduainete koostise 
ja teatamise üldnõuetele, võttes arvesse 
komisjoni direktiive 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ ning 
komisjoni määrust (EÜ) nr 41/2009.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Piiratud arv toiduainerühmi on 
teatavate elanikkonnarühmade ainsaks või 
osaliseks toiduallikaks; sellised 
toiduainerühmad on eluliselt tähtsad 
teatavate seisundite raviks ja/või on 
olulised teatavate kindlalt määratletud 
elanikkonna haavatavatele rühmadele 
ettenähtud piisava toitumise tagamiseks.
Kõnealused toiduainerühmad hõlmavad 
imiku piimasegusid ja jätkupiimasegusid, 
teraviljapõhiseid töödeldud ja muid 
imikute ja väikelaste toiduaineid ning

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

meditsiiniliseks otstarbeks ettenähtud 
toiduaineid ning gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud toiduaineid.
Kogemuspõhiselt on selgunud, et 
komisjoni direktiivide 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ sätted ning 
komisjoni määrus (EÜ) nr 41/2009
tagavad selliste toiduainete suhtes piisava 
vaba liikumise, tagades samas rahvatervise 
kõrge kaitse. Seepärast on asjakohane, et 
käesolev määrus suunatakse imiku 
piimasegude ja jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning imikute ja 
väikelaste muude toiduainete,
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete ning gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud toiduainete koostise 
ja teatamise üldnõuetele, võttes arvesse 
komisjoni direktiive 2006/141/EÜ, 
2006/125/EÜ ja 1999/21/EÜ ning 
komisjoni määrust (EÜ) nr 41/2009.

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 21
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Käesoleva määrusega hõlmatud 



PE480.536v01-00 14/57 AM\889163ET.doc

ET

elanikkonnarühmade haavatavust silmas 
pidades on oluline välistada neile ette 
nähtud toiduainete koostisest teatud hulk 
teadaolevalt kahjulikke aineid. Sama 
ettevaatusabinõu kehtib ainete kohta, mis 
võivad kujutada endast riski, kuid mille 
kahjuliku mõju kohta kindlad teaduslikud 
andmed puuduvad. Vaja on koostada ja 
ajakohastada käesoleva määrusega 
hõlmatud toiduainerühmade tootmisel 
kategooriliselt keelatud koostisainete 
nimekiri.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Pestitsiidide, geneetiliselt 
muundatud organismide ja palmiõli 
kasutamine on käesoleva määrusega 
hõlmatud toiduainerühmade tootmisel 
keelatud. Lisaks on nimetatud 
toiduaineterühmadesse kuuluvate toitude 
tootmisel keelatud kasutada 
nanomaterjale.

Or. fr

Selgitus

Ei tohi unustada, et käesoleva määrusega hõlmatud toiduained on ettenähtud haavatavatele
elanikkonnarühmadele (nagu näiteks imikud, väikelapsed ja haiged), kelle tervise parema 
kaitse tagamiseks tuleb kahjulike või potentsiaalselt kahjulike ainete kasutamine keelata.

Muudatusettepanek 23
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduainete koostisosad peavad aitama 
tagada tarbijate tervise kaitse ega tohi 
sisaldada endokriinsüsteemi kahjustavaid 
kemikaale (nagu näiteks bifenool A) või 
muid tervisele kahjulikke koostisosi.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 d) Keelatud ainete nimekirja 
uuendamiseks peab Euroopa 
Toiduohutusamet koos liikmesriikide 
vastava pädevusega ametitega teostama 
korrapäraseid hindamisi lähtudes uutest 
andmetest, teaduse arengust ning 
asjakohastest ELi liikmesriikide ja 
rahvusvahelistest suundumustest.

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Komisjon peaks karmistama 
imikutele ja väikelastele ettenähtud 
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toiduainete reklaami, turustamise ja 
edendamise eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete ja meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta, 
võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ. Arvestades tehnika ja 
teaduse arengut eelkõige riskihindamise 
valdkonnas ja asjakohaseid rahvusvahelisi 
suundumusi ning käesoleva määrusega 
hõlmatud toiduainerühmade suhtes 
kehtestatud koostise ja teatamise 
erinõudeid (sealhulgas 
direktiiviga 2000/13/EÜ ning toitumis- ja 
tervisealaste väidete lubamisega seotud 
märgistamise lisanõuded või erandid), 
tuleks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida komisjonile
õigusaktide vastuvõtmine. 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.
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dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, väikelaste 
piimapõhiste jookide 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, 
väikelaste piimapõhiste jookide 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, ning 
teadus- ja tehnoloogiauuenduste abil 
toodetud toiduainete turuleviimise kord,
tuleks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt delegeerida õigusaktide 
vastuvõtmine komisjonile. Eriti tähtis on, 
et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 



PE480.536v01-00 18/57 AM\889163ET.doc

ET

dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

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. fr

Selgitus

1–3aastastele väikelastele ettenähtud piimasegud on spetsiaalselt ettenähtud nende 
toitumisvajaduste rahuldamiseks ning peavad vastama rangetele toiduohutusnõuetele, 
eelkõige pestitsiidijääkide sisalduse osas. 1–3aastastele väikelaste toitudele tuleb tagada 
samal tasemel toiduohutus, mis imikutoitude puhul.

Muudatusettepanek 28
Amalia Sartori

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 

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja 
väikelaste toiduainete, väikelastele 
ettenähtud piimapõhiste jookide ja 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainete kohta, võttes arvesse komisjoni 
direktiive 2006/141/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
1999/21/EÜ, 96/8/EÜ ning komisjoni 
määrust (EÜ) nr 41/2009. Selleks et 
kohandada käesolevas määruses sätestatud 
imiku piimasegude, jätkupiimasegude, 
teraviljapõhiste töödeldud ning muude 
imikute ja väikelaste toiduainete, 
väikelastele ettenähtud piimapõhiste 
jookide ja meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ettenähtud toiduainete määratlusi,
arvestades tehnika ja teaduse arengut ja 
asjakohaseid rahvusvahelisi suundumusi, 
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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.

ning kehtestada käesoleva määrusega 
hõlmatud toiduainerühmade suhtes 
koostise ja teatamise erinõuded ning 
teadus- ja tehnoloogiauuenduste abil 
toodetud toiduainete turuleviimise kord, 
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. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Eritoitumiseks ettenähtud toidu mõiste on vaja uuesti kasutusele võtta. See tagaks, et 
toitumise, mikrobioloogiliste ohuallikate, pestitsiidide ja saasteainete, värvainete ja 
magusainete osas kehtiksid kõige karmimad ohutusspetsifikatsioonid. Kui need tooted välja 
jätta, tekib olukord, kus neid tooteid reguleeritakse tavatoiduainetena ning nende suhtes 
kohaldatakse täiskasvanute suhtes kehtivaid toitumisalaseid ja puhtuse kriteeriumeid, mis ei 
ole alati kohased 12–36 kuu vanuste laste jaoks mõeldud toitude puhul.

Muudatusettepanek 29
Henri Weber

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 

(19) Käesolevas määruses tuleks esitada 
kriteeriumid koostise ja teatamise erinõuete 
kehtestamise kohta imiku piimasegude, 
jätkupiimasegude, teraviljapõhiste 
töödeldud ning muude imikute ja
väikelaste toiduainete, meditsiiniliseks 
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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.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19



AM\889163ET.doc 21/57 PE480.536v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 31
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu vitamiinidest, 
mineraalainetest, aminohapetest ja muudest 
ainetest, mida tohib lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
muule imikute ja väikelaste toidule ning 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainetele vastavalt teatavatele 
käesoleva määrusega kehtestatud 
kriteeriumidele. Komisjonile tuleks 
delegeerida õigusaktide vastuvõtmine 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Henri Weber

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

(20) Asjakohane on kehtestada ja 
ajakohastada liidu loetelu vitamiinidest, 
mineraalainetest, aminohapetest ja muudest 
ainetest, mida tohib eritoiduvajaduste 
rahuldamise eesmärgil lisada imiku 
piimasegudele, jätkupiimasegudele, 
teraviljapõhisele töödeldud toidule ja 
muule imikute ja väikelaste toidule ning 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainetele ning gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud toiduainetele, võttes 
arvesse määrust 953/2009, komisjoni 
direktiive 2006/41/EÜ ja 2006/125/EÜ, 
vastavalt teatavatele käesoleva määrusega 
kehtestatud kriteeriumidele. Arvestades, et 
loetelu vastuvõtmine eeldab käesolevas 
ettepanekus sätestatud kriteeriumide 
kohaldamist, antakse rakendusvolitused 
selles osas komisjonile. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.
Komisjon peaks viivitamata vastu võtma 
liidu loetelu ajakohastamise suhtes 
kohaldatavad rakendusõigusaktid, kui see 
on erakorralisuse tõttu hädavajalik 
nõuetekohaselt põhjendatud rahvatervisega 
seotud juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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(21) Vastavalt tekkivate ja hiljuti avastatud 
terviseriskide teaduskomitee 19. jaanuari 
2009. aasta nanotehnoloogiatoodete 
riskihindamisele on teave 
nanotehnoloogiatoodete kohta praegu 
ebapiisav ning olemasolevad 
katsemeetodid ei pruugi olla piisavad, et 
vastata kõigile toodetud nanomaterjalidega 
seotud küsimustele. Seepärast ei tohiks 
toodetud nanomaterjale kanda käesoleva 
määrusega hõlmatud toiduainerühmade 
liidu loetellu enne, kui toiduohutusamet 
on teinud hindamise.

(21) Vastavalt tekkivate ja hiljuti avastatud 
terviseriskide teaduskomitee 19. jaanuari 
2009. aasta nanotehnoloogiatoodete 
riskihindamisele on teave 
nanotehnoloogiatoodete kohta praegu 
ebapiisav ning olemasolevad 
katsemeetodid ei pruugi olla piisavad, et 
vastata kõigile toodetud nanomaterjalidega 
seotud küsimustele. Arvestades, et 
käesoleva määrusega hõlmatud 
toiduained on ette nähtud haavatavatele 
elanikkonnarühmadele, ei tohiks toodetud 
nanomaterjale kanda käesoleva määrusega 
hõlmatud toiduainerühmade liidu 
nimekirja.

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja 
tavatarbimiseks ettenähtud toidul 
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta).
Hiljuti vastuvõetud määruse (EL) nr 
1169/2011 (milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele) kohaselt peab 
komisjon vastu võtma rakendusaktid 
vabatahtlikult esitatava teabe suhtes 
allergiat või talumatust põhjustavate 
ainete või toodete võimaliku ja tahtmatu 
sisalduse kohta toidus. Õigusaktide 
ühtsuse ja lihtsustamise huvides tuleks 
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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.

määrusega (EL) 1169/2011 teha 
komisjonile ülesandeks vastu võtta 
rakendusaktid ka vabatahtlikult esitatava 
teabe suhtes talumatust põhjustavate 
ainete nagu gluteeni või laktoosi 
puudumise või vähese sisalduse kohta 
toidus ning tagasi võtta komisjoni määrus 
(EÜ) nr 41/2009. Selleks on vaja muuta 
määrust, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijale, ning komisjon 
peab vastavad rakendussätted vastu võtma 
enne käesoleva määruse kohaldamist. 
Asjakohane rakendusakt peab sisaldama 
toitumisalaseid väiteid „gluteenivaba“ ja 
„väga madala gluteenisisaldusega“ ning 
nendega seotud, määrusega (EÜ) nr 
41/2009 reguleeritud kasutustingimusi ja 
sihtgrupi määratlust tagamaks 
tarbijakaitse vastava taseme.

Or. fr

Selgitus

Gluteenitalumatusega inimeste heaolu peab tagama spetsiaalselt nende eritoiduvajaduste 
rahuldamiseks kohaldatud määrusraamistik.

Muudatusettepanek 36
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja
tavatarbimiseks ettenähtud toidul
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta).
Sellised märked peaksid olema 
tõlgendatud toitumisalaste väidetena 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada spetsiaalselt 
gluteenitalumatusega inimestele
ettenähtud toidul eeskirjade alusel, mis on 
sätestatud komisjoni määruse
(EÜ) nr 41/2009 artiklis 3
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta).
Lisaks võib märget „gluteenivaba” 
kasutada tavatarbimiseks ettenähtud 
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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.

toidul ning gluteenitalumatusega 
inimestele sobival toidul lähtuvalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 41/2009 
artiklis 4 sätestatud gluteenitalumatusega 
inimestele sobiva toidu koostise ja 
märgistuse eeskirjadest, mis ei luba 
kõnealuste toiduainete puhul kasutada 
märget „väga madala gluteenisisaldusega“.
Kõnealuseid spetsiaalselt 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduaineid käsitletakse 
käesolevas määruses, kuna 
gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu tagamine ning tsöliaakiaga inimeste 
informeerimine gluteenisisalduse 
puudumisest toidus on haiguse kontrolli 
all hoidmiseks vältimatu. See on 
kooskõlas gluteenitalumatusega 
inimestele ettenähtud eritoitude 
rahvusvahelise standardiga (CODEX 
STAN 118-1979, muudetud 2008. a). Ka 
väite „gluteenivaba” kasutamise 
tingimused tavatarbimiseks ettenähtud 
toidul peaksid määrusesse (EÜ) nr 
41/2009 alles jääma.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada eriotstarbeks ettenähtud toidul ja 
tavatarbimiseks ettenähtud toidul 
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta).

(26) Praegu võib märkeid „gluteenivaba” ja 
„väga madala gluteenisisaldusega” 
kasutada gluteenitalumatusega inimeste 
eritoitumiseks ettenähtud toiduainetel 
eeskirjade alusel, mis on sätestatud 
komisjoni määruse (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta) 
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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.

artiklis 3. Peale selle võib märget 
„gluteenivaba” kasutada tavatarbimiseks 
ettenähtud toiduainete ning muude 
eritoitumiseks ettenähtud, 
gluteenitalumatusega inimestele sobivate 
toiduainete juures komisjoni 
määruse (EÜ) nr 41/2009 
(gluteenitalumatusega inimestele sobiva 
toidu koostise ja märgistamise kohta) 
artiklis 4 määratletud eeskirjade alusel, 
mis ei luba kasutada nende toiduainete 
juures märget „väga madala 
gluteenisisaldusega”. Eritoitumiseks 
ettenähtud ja gluteenitalumatusega 
inimestele sobiva toidu käsitlemine tuleb 
käesolevas määruses säilitada, sest 
gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud ohutu toidu pakkumine ja 
tsöliaakiahaigete teavitamine gluteeni 
puudumisest on haiguse ohjamisel 
ülioluline. See on kooskõlas 
gluteenitalumatusega inimeste 
eritoitumiseks ettenähtud toidu 
rahvusvahelise standardiga (CODEX 
STAN 118-1979, läbi vaadatud 
2008. aastal). Määruses (EÜ) nr 41/2009 
tuleks säilitada ka tingimused väite 
„gluteenivaba” kasutamise kohta 
tavatarbimiseks ettenähtud toiduainete 
juures.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Esitada tuleks päevase toidu 
asendaja rangem määratlus, sest arstliku 
järelevalve all võtmise korral võidakse 
selliseid asendajaid käsitleda 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud 
toiduainetena. Salenemisalaseid väiteid 
tuleks põhjendada 
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määruse (EÜ) nr 1924/2006 kaudu.
Or. en

Muudatusettepanek 39
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Tarbijate tervise kaitse tagamiseks 
teostatakse toodetele liikmesriikide 
tasandil sanitaar- ja koostisosadealast 
järelvalvet nii enne kui pärast nende 
turuleviimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Vaja on piisavaid 
üleminekumeetmeid, et toiduvaldkonna 
ettevõtjad jõuaksid käesoleva määruse 
sätetega kohaneda,

(29) Komisjon võtab asjakohased 
meetmed, et tagada õiguskindlus 
käesolevale määrusele üleminekul ja 
selleks, et toiduvaldkonna ettevõtjad 
jõuaksid käesoleva määruse sätetega 
kohaneda.

Or. pt

Selgitus

Vältima peab seda, et käesoleva ettepaneku raames kavandatud õigusaktide muudatused 
võiksid tekitada õiguslünka, isegi kui see oleks ajutine.
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Muudatusettepanek 41
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Tuleb kehtestada kord, mis lubab 
ajutiselt turule teadus- ja 
tehnoloogiauuenduste abil toodetud 
toiduained, et väärtustada tööstusalaste 
teadusuuringute tulemusi, mis ootavad 
vastavate direktiivide muutmist. Tarbijate 
tervise kaitsmise huvides aga ei tohi neid 
tooteid turule lasta enne Euroopa 
Toiduohutusametiga konsulteerimist.

Or. fr

Selgitus

Oluline on tööstusettevõtjaid juhendada, et nende tegevus vastaks elanikkonna haavatavate 
rühmade eritoiduvajadustele. See võimaldaks kõnealustel elanikkonnarühmadel võimalikult 
kiiresti vastavast teadus- ja tehnikaarengust kasu saada.

Muudatusettepanek 42
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Lihtsustamaks turulepääsu 
ettevõtetele ning väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, kes soovivad 
turustada toiduaineid, mida on töödeldud 
uute teadus-tehnoloogiliste 
tootmisprotsesside abil, peab Euroopa 
Komisjon koostöös asjaomaste 
sidusrühmadega vastu võtma suunised 
uute teadus-tehnoloogiliste 
tootmisprotsesside abil töödeldud 
toiduainete ajutise turuleviimise kohta. 
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Or. fr

Muudatusettepanek 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
koostise ja teabega seotud nõuded 
järgmiste eritoitumiseks ettenähtud 
toiduainete rühmade suhtes:

Or. en

Selgitus

Tsöliaakia all kannatavate inimeste kahjuks on kavandatud muudatuste raamest kõrvaldatud 
mõned olulised tagatised, mis on olemas praeguses toitumisalases raamdirektiivis 
(2009/39/EÜ), eeskätt gluteenitalumatusega inimestele ettenähtud toiduainete asjus.

Muudatusettepanek 44
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduained;

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toit;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

väikelastele ettenähtud piim; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väikelastele ettenähtud piimapõhised joogid on eriotstarbeliselt väljatöötatud toitainerikkad 
tooted, mis toetavad väikelaste toitumisvajadusi 12–36 elukuul. Nende toodete määrusest 
väljajätmine toob kaasa väiksemad toiduohutuse meetmed, mittespetsiifilise toitainelise 
koostise ning ühtsuse puudumise ELi liikmesriikides. Selle tulemusena käsitletakse neid 
tooteid õiguslikust seisukohast tavatoiduainetena ning seega kohaldatakse nende suhtes 
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täiskasvanud elanikkonna suhtes kehtivaid toitumis- ja ohutusalaseid kriteeriumeid, mis ei ole 
kohased 12–36 kuu vanuste laste puhul.

Muudatusettepanek 48
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) väikelastele ettenähtud piim; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

1–3aastastele väikelastele mõeldud piimasegud on spetsiaalselt ettenähtud nende 
toitumisvajaduste rahuldamiseks ning peavad vastama rangetele toiduohutusnõuetele neis 
sisalduvate pestitsiidijääkide kohta. 1-3aastastele väikelastele tuleb tagada imikutega samal 
tasemel toiduohutus.

Muudatusettepanek 49
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduained” – toiduained, mis 
on ette nähtud eritoiduks ning 
spetsiaalselt toodetud, valmistatud ja/või 
töödeldud gluteenitalumatusega inimeste 
erilisi toitumisvajadusi arvestades;

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „gluteenitalumatusega inimestele 
ettenähtud toiduained” − eritoiduks 
ettenähtud toiduaineid, mis on 
eriotstarbeliselt toodetud, valmistatud 
ja/või töödeldud nii, et need vastaksid 
gluteenitalumatusega inimeste 
eritoitumisest lähtuvatele vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek51
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „eelpakendatud toode” − üksus, mis 
koosneb tootest ning individuaalsest 
pakendist, milles kõnealust toodet enne 
selle müümist hoitakse;

Or. da

(Vt nõukogu 20. jaanuari 1976. aasta direktiivi 76/211/EMÜ sõnastust seoses teatavate 
toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 

kohta)

Muudatusettepanek 52
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) „eelpakendatud toode” − toode, mis 
on ostmise hetkel mis tahes pakendis ning 
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millel on eelnevalt määratud kogus, mida 
ei ole võimalik ilma pakendit avamata või 
seda nähtavalt muutmata muuta.

Or. da

(Vt nõukogu 20. jaanuari 1976. aasta direktiivi 76/211/EMÜ sõnastust seoses teatavate 
toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 

kohta)

Muudatusettepanek 53
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

jätkupiimasegu, teraviljapõhiste töödeldud 
ning muude imikute ja väikelaste 
toiduainete ja meditsiiniliseks eriotstarbeks 
ning gluteenitalumatusega inimestele
ettenähtud toiduainete määratlusi, võttes 
arvesse tehnika ja teaduse arengut ning 
asjakohaseid rahvusvahelisi arenguid.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Järelevalve
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Liikmesriikide vastavad ametid peavad 
kehtestama asjakohase 
järelvalvesüsteemi, mis tagaks, et 
ettevõtjad järgiksid käesolevas määruses 
kehtestatud eeskirju ja sanitaarnõudeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b
Ettevaatusprintsiip

Kui olemasolevad teaduslikud andmed 
annavad põhjust kahtlustada võimalikke 
kahjulikke kaasmõjusid, kuid kindlad 
tõendid selle kohta puuduvad, on võimalik 
vastu võtta ennetavad riskikontrolli 
meetmed, mis on vajalikud, et tagada 
käesolevas määruses hõlmatud 
haavatavate elanikkonnarühmade kaitse.

Or. fr

Muudatusettepanek58
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 59
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toiduained 
ei tohi sisaldada ühtki ainet koguses, mis 
ohustaks ettenähtud tarbijaskonna tervist.
Eelkõige ei tohi need sisaldada 
pestitsiidijääke, geneetiliselt muundatud 
organisme, palmiõli ega nanomaterjale.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 61
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

märgistus, esitlus ja reklaam peavad 
tagama asjakohase teabe tarbijale, ei tohi 
olla eksitavad ning peavad põhinema 
toiduohutusameti kinnitatud teaduslikel 
andmetel.

Or. pt

Selgitus

Käesoleva määruse esemeks olevate toiduainerühmade märgistus ja reklaam peavad 
põhinema teaduslikel andmetel, mida saab hinnata ja kinnitada sõltumatu asutus, käesoleval 
juhul Euroopa Toiduohutusamet.

Muudatusettepanek 62
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 63
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tavatarbimiseks ettenähtud 
toiduainete märgistamisel, esitlemisel ja 
reklaamis on keelatud
a) kasutada kõnealuste toiduainete 
tähistamiseks sõnu „eritoitumine” nii 
eraldi kui ka koos teiste sõnadega;
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b) kasutada muid märgiseid või esitlust, 
mis võiks tekitada mulje, et tegemist on 
artikli 1 lõikes 1 ja 2 osutatud tootega.

Or. en

Selgitus

Vaja on säilitada praeguse raamdirektiivi artikli 2 lõike 2 punktis b esitatud sättega sarnane 
säte, millega tagatakse, et ainult määrusega kooskõlas olevaid tooteid võib esitleda kui 
sihtrühma erivajadustele vastavaid tooteid. Tavatarbimiseks ettenähtud toidu ja selle 
toitumisalase teabe märgistamisel tuleb toiduained selgesti eristada. Ainult sellistel 
tavatoiduainetel, mille toitumis- või tervisealased väited on heaks kiidetud, peaks olema 
võimalus esitleda end eritingimuste jaoks sobivana.

Muudatusettepanek 64
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 3 nimetatud nõuded ei tohi 
takistada mis tahes kasuliku teabe või 
soovituste levitamist, mis on mõeldud vaid 
isikutele, kes on kutsekvalifikatsioonilt 
meditsiini-, toitumis- või 
farmaatsiaspetsialisti või ema ja lapse 
tervise spetsialistid.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kasulikku teavet ja soovitusi 
artikli 1 lõikes 1 nimetatud 

4. Lõikes 3 ei takistata mis tahes kasuliku 
teabe ja soovituste levitamist, mis on 



AM\889163ET.doc 41/57 PE480.536v01-00

ET

toiduainerühmade kohta võivad levitada
üksnes isikud, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

ettenähtud üksnes isikutele, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

Or. en

Muudatusettepanek 66
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Mis tahes kasuliku teabe ja soovituste
artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainerühmade kohta levitamise eest 
vastutavad üksnes isikud, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

Or. pt

Selgitus

Igasuguse teabe, mida levitatakse nende toiduainerühmade kohta passiivsetes 
teabevahendites (näiteks internetis), peavad olema välja töötanud volitatud erialaspetsialistid 
ja see peab põhinema kontrollitavatel teaduslikel andmetel.

Muudatusettepanek 67
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
toiduainete koostis ja pakend peavad 
tagama ettenähtud tarbijaskonna 
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turvalisuse. Nad ei tohi sisaldada 
endokriinsüsteemi kahjustavaid 
kemikaale (nagu näiteks bifenool A) või 
muid tervisele kahjulikke koostisosi.

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate toiduainete kohta tuleb pakkuda olulist 
lisateavet, et tagada nende ohutu kasutamine. On väga tähtis, et kõnealuse määruse 
kohaldamisalasse kuuluvaid ohutuid ja kinnitatud tooteid saab viia turule õigel ajal.
Arvestades asjaolu, et praegu turul olevad tooted vastavad väikelaste puhul kehtivatele 
toiduohutuskriteeriumitele, tuleks kuni Euroopa Toiduohutusameti arvamuse esitamiseni neid 
sätteid säilitada, et tagada jätkuvalt kõrgetasemeline ohutus, mis on seda haavatavat 
tarbijarühma silmas pidades asjakohane.

Muudatusettepanek 69
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 72
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro
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Muudatusettepanek 73
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selliste toiduainete valmistamiseks 
ettenähtud põllumajandustoodetes 
kasutatavate pestitsiidide ja sellistes 
toiduainetes esinevate pestitsiidijääkide 
erinõuete kohta;

b) selliste toiduainete valmistamiseks 
ettenähtud põllumajandustoodetes 
kasutatavate ning nii toiduainete 
lõppkoostises kui koostisainetes keelatud 
ainete tuvastamise kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) artikli 1 lõikes 1 osutatud toiduainete 
pakendamise asjus kehtivate koostisega 
seotud eripiirangute kohta;

Or. en

Selgitus

Komisjonile tuleks anda õigus kontrollida või keelustada imikutele või väikelastele ettenähtud 
toiduainete pakendamisel kasutatavaid aineid, mis võivad toodetele enne tarbimist mõju 
avaldada, nt BPA kasutamine imiku piimasegu hoidmiseks mõeldud plekkanuma sisekattes, 
mille tagajärjel võib BPA tootesse imenduda.

Muudatusettepanek 75
Amalia Sartori

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

c a) minimaalse kirjasuuruse kohta 
kehtivad erandid, mis tulenevad 
täiendavatest erinõuetest kohustusliku 
teabe kohta, mis käesoleva määruse 
artikli 1 lõikes 1 osutatud teatud 
toiduainete märgistel tuleb esitada, ning 
muudest loetavusnõuetest, mis on 
sätestatud toidualase teabe esitamist 
tarbijatele käsitleva Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1169/2011 
artikli 13 lõikes 2;

Or. en

Selgitus

Kõnealuste tooterühmade suhtes kohaldatavad märgistamist käsitlevad erisätted vaadatakse 
läbi ja sõnastatakse uuesti delegeeritud õigusaktide vormis. Samal ajal on asjakohane 
kaaluda tarbijate teavitamisega seotud erivajadusi ning kõnealuste toodete suhtes kehtivaid 
loetavusnõudeid, mis võivad sundida tegema erandeid tavatoiduainete suhtes kehtiva 
minimaalse kirjasuuruse ja muude loetavuskriteeriumide asjus.

Muudatusettepanek 76
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) turuleviimise protsess, mis on seotud 
artikli 1 lõikes 1 osutatud ning 
teaduslikest ja tehnoloogilistest 
uuendustest lähtuvate toiduainetega, mis 
ei vasta delegeeritud määrustega 
kehtestatud koostist käsitlevatele 
eeskirjadele;

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate toiduainete kohta tuleb lisaks üldistes 
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märgistamist käsitlevates sätetes nõutule pakkuda olulist lisateavet, et tagada nende ohutu 
kasutamine. Kõnealuste tooterühmade suhtes kohaldatavad märgistamist käsitlevad erisätted 
vaadatakse läbi ja sõnastatakse uuesti delegeeritud õigusaktide vormis. Samal ajal on 
asjakohane kaaluda tarbijate teavitamisega seotud erivajadusi ning kõnealuste toodete suhtes 
kehtivaid loetavusnõudeid, mis võivad sundida tegema erandeid tavatoiduainete suhtes 
kehtiva minimaalse kirjasuuruse ja muude loetavuskriteeriumide osas.

Muudatusettepanek 77
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) nõuded teabele, mis tuleb esitada 
artikli 1 lõikes 1 osutatud toiduainete 
sobivat kasutamist käsitlevates 
soovitustes.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate toiduainete kohta tuleb lisaks üldistes 
märgistamist käsitlevates sätetes nõutule pakkuda olulist lisateavet, et tagada nende ohutu 
kasutamine.

Muudatusettepanek 78
Michèle Rivasi

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

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, uute riskihindamiste tulemusi ja 
ettevaatusprintsiipi ajakohastab komisjon 
lõikes 2 nimetatud delegeeritud määrused 
kooskõlas artikliga 15.

Or. fr
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Muudatusettepanek 79
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võimaldamaks eritoiduks ettenähtud 
teadustehnoloogiliste tootmisprotsesside 
abil saadud toiduainete kiirendatud 
turuleviimist võib komisjon pärast 
Euroopa Toiduohutusametiga 
konsulteerimist lubada kaheks aastaks 
turule toiduained, mis ei vasta käesoleva 
määrusega kehtestatud toiduainete 
koostise nõuetele ega muudele artikli 1 
lõikes 1 nimetatud eritoiduks ettenähtud 
toiduaineid käsitlevatele delegeeritud 
määrustele. Kõnealused eeskirjad 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 15 
kirjeldatud delegeerimise tingimustega.

Or. fr

Selgitus

On oluline taastada eritoiduks ettenähtud toiduaineid käsitlevas direktiivis 2009/39 
ettenähtud uuenduste klausel. See esialgu vähe rakendust leidnud kord võimaldaks 
kohaldatud toodete kiiresti tarbijani jõudmise ning seetõttu tuleks selle võimaluse kasutamist 
soodustada.

Muudatusettepanek 80
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 2 punktis b nimetatud aine 
määratlemist keelatud ainena võib 
alustada kas komisjoni algatusel või mõne 
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liikmesriigi taotluse alusel. 

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Väikelastele ettenähtud piim

Enne artikli 18 lõikes 1 määratletud 
üleminekuaja lõppu esitab komisjon 
pärast Euroopa Terviseohutusametiga 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule raporti väikelastele ettenähtud 
piima koostise ja märgistamise erisätete 
otstarbekuse kohta, millele vajaduse 
korral lisab ettepaneku võtta vastu 
õigusakt. 

Or. fr

Selgitus

Tagamaks haavatavate elanikkonnarühmade kõrgendatud kaitse on vaja küsida Euroopa 
Toiduohutusameti teaduslikku arvamust väikelastele ettenähtud piima koostise ja 
märgistamise erisätete otstarbekuse kohta komisjoni delegeeritud aktides.

Muudatusettepanek 82
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei ole need tarbijate tervisele 

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei ole need tarbijate tervisele 
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ohtlikud; ja ohtlikud ning nende kasulik mõju on 
tõendatud;

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon koostab hiljemalt [kaks aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva] rakendusmäärusega liidu loetelu 
lõike 1 tingimustele vastavatest lubatud 
ainetest ning seejärel ajakohastab seda 
samuti kooskõlas artikliga 15 delegeeritud 
aktidega. Aine kanne liidu loetelus peab 
sisaldama aine spetsifikatsiooni ning, kui 
see on asjakohane, siis kindlaksmääratud 
kasutustingimusi ja kohaldatavaid 
puhtusekriteeriume.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva koostab 
ning ajakohastab komisjon 
rakendusmäärusega liidu loetelu lõike 1 
tingimustele vastavatest lubatud ainetest.
Aine sissekanne liidu loetelus peab 
sisaldama aine spetsifikatsiooni ning, kui 
see on asjakohane, siis kindlaksmääratud 
kasutustingimusi ja kohaldatavaid 
puhtusekriteeriume. Kõnealused 
rakendusmäärused võetakse vastu vastavalt 
artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele. Nõuetekohaselt 
põhjendatud tekkivate terviseriskidega 
seotud erakorralise hädavajaduse korral 
võtab komisjon viivitamata vastu 
kohaldatavad rakendusaktid, millega 
ajakohastatakse liidu loetelu vastavalt 
artikli 14 lõikele 3.

Or. ro

Muudatusettepanek 85
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui aine on juba lisatud liidu loetellu ja 
tootmismeetodit või osakeste suurust 
muudetakse oluliselt näiteks 
nanotehnoloogia abil, siis käsitatakse 
kõnealuste uute meetoditega valmistatud 
ainet erineva ainena ja liidu loetelu tuleb 
vastavalt muuta enne, kui ainet tohib liidu 
turule viia.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 86
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 ja 
artiklis 10 viidatud volitused antakse 
kindlaksmääramata ajaks alates 
[alusõigusakti jõustumise kuupäev või mis 
tahes muu seadusandja määratud 
kuupäev].

2. Käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 ja 
artiklis 10 viidatud volitused antakse viieks 
aastaks, alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt kuus kuud enne viieaastase 
perioodi lõppu. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm 
kuud enne iga perioodi lõppu.

Or. ro

Muudatusettepanek 87
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 ja 
artiklis 10 viidatud volitused antakse 
kindlaksmääramata ajaks alates 
[alusõigusakti jõustumise kuupäev või mis 
tahes muu seadusandja määratud kuupäev].

2. Käesoleva määruse artiklites 10 ja 11
viidatud volitused antakse 5 aastaks alates 
[alusõigusakti jõustumise kuupäev või mis 
tahes muu seadusandja määratud kuupäev].

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Amalia Sartori
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
üleminekuperioodi lõpuks esitab Euroopa 
Komisjon pärast Euroopa 
Toiduohutusmetiga konsulteerimist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohta, kui soovitatavad on 
erisätted, mis käsitlevad väikelastele 
ettenähtud piimapõhiste jookide koostist 
ja märgistamist, pidades silmas 
toitumisvajadusi, toitumisharjumusi, 
toitainete omastamist ning kokkupuudet 
saasteainete ja pestitsiididega, võttes 
arvesse eri õigusakte, mis kehtivad 
tavatoidu ning imikutele ja väikelastele 
ettenähtud toidu kohta. Aruande 
järelduste alusel komisjon kas:
a) otsustab, et erisätteid väikelastele 
ettenähtud piimapõhiste jookide koostise 
ja märgistamise kohta ei ole vaja;
b) esitab kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 114 ettenähtud 
menetlusega asjakohased ettepanekud 
käesoleva määruse muutmiseks; ning 
kooskõlas nimetatud artikliga muudab 
asjakohaseid delegeeritud õigusakte nii, et 
need hõlmaksid asjaomaseid erisätteid.

Or. en

Selgitus

Väikelastele ettenähtud piimapõhised joogid on praegu Euroopa Liidu turul vastavalt 
raamdirektiivis 2009/39/EÜ sätestatud tingimustele. ELi liikmesriikides puudub nende 
toodete reguleerimise osas aga üksmeel. Et tagada eriti haavatavatele tarbijarühmadele 
jätkuvalt kõrgetasemeline kaitse, oleks seepärast kasulik saada Euroopa Toiduohutusameti 
teaduslik arvamus selle kohta, kui soovitatav on lisada kõnealuste toodete koostist ja 
märgistamist käsitlevad erinõuded komisjoni delegeeritud õigusaktidesse.

Muudatusettepanek 89
Michèle Rivasi
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kooskõlas artikli 2 lõikega 3 ja
artikliga 10 vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatamist või 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel kahe kuu võrra 
pikendada.

5. Kooskõlas artikliga 10 vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatamist või 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 36 
lõikele 3 on lisatud järgnev punkt:
„a a) teave talumatust põhjustavate ainete 
nagu gluteeni puudumise või vähese 
sisalduse kohta toidus”

Or. fr

Selgitus

Gluteenitalumatusega inimeste heaolu peab tagama spetsiaalselt nende eritoiduvajaduste 
rahuldamiseks kohaldatud määrusraamistik.

Muudatusettepanek 93
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 b
Suurest lihaspingest tingitud energiakao 

korvamiseks ettenähtud toiduained
Komisjon esitab hiljemalt 2015. aasta 1. 
juuliks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, milles hinnatakse 
suurest lihaspingest tingitud energiakao 
korvamiseks ettenähtud toiduainete 
koostise ja märgistamise nõuete 
ühtlustamise vajadust. Vajadusel võib 
komisjon aruandele lisada asjakohaste 
liidu õigusaktide sätete muutmise 
ettepanekuid.

Or. fr

Selgitus

Tarbijakaitse ja siseturu toimimise eeskirju arvesse võttes peaks Euroopa Komisjon esitama 
aruande suurest lihaspingest tingitud energiakao korvamiseks ettenähtud toiduainete koostise 
ja märgistamise sätete ühtlustamise vajaduse kohta.

Muudatusettepanek 94
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks määrusega (EÜ) 
nr 1881/2006 kehtestatud saasteainete 
piirnormide kriteeriumide rakendamist, 
kehtivad määrusega (EÜ) nr 2073/2005 
sätestatud mikrobioloogilised kriteeriumid 
praegu turul olevate väikelaste jaoks 
mõeldud piimapõhistele jookidele lõikes 1 
kehtestatud üleminekuperioodi jooksul.

Or. fr
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