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LÜHISELGITUS

Tavapärasest erinevate toitumisvajadustega inimestele mõeldud toiduained (edaspidi „eritoit”) 
on olnud Euroopa Liidu õigusloome keskseks valdkonnaks, sest turul on selge nõudlus 
tervisliku toidu pakkumise ja sellega kindlustatuse järele. Eritoidusektor, mis oli varem 
nišiturg, on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, mistõttu on muutunud keeruliseks 
tavalise toidu eristamine kindlale sihtrühmale mõeldud toidust. Nende muudatustega 
arvestatakse kavandatud õigusraamistikus ja seetõttu pooldab arvamuse koostaja kindlalt 
kõnealuse ettepaneku eesmärke.

Üldised märkused
Kuigi liikmesriikide eritoitu käsitlevaid siseriiklikke õigusakte on püütud varemgi ühtlustada, 
on need endiselt väga erinevad. Kõnealused erinevused takistavad kaupade vaba liikumist, 
põhjustavad toiduainesektori ettevõtjatele tarbetuid bürokraatlikke kohustusi ja takistavad 
lõppkokkuvõttes siseturu toimimist. 

Arvamuse koostaja on veendunud, et samasuguseid tooteid tuleb kohelda ühtmoodi terves 
Euroopa Liidus, milleks tuleb tagada asjakohase teabe edastamine tarbijale ning võimaldada 
kaupade vaba liikumine ja võrdsed konkurentsitingimused. Eeskirjad, mis on tarbetud, 
vastuolulised ja ei pruugi kokku sobida, tuleb tühistada, ning tagada tuleb elanikkonna kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate ja eritoitumisvajadustega rühmade kaitse. Seetõttu tuleb 
pooldada komisjoni ettepanekut luua eritoitu käsitlev ühtne õigussüsteem, sest see on oluline 
samm senisest suurema ohutuse ja selguse tagamiseks nii tarbijatele kui ka tootjatele.
Arvamuse koostaja on veendunud, et põhjaliku ja ühtse eelloamenetluse kehtestamine kõigile 
imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainetele on 
otsustavalt tähtis. Ohutuse ja tõhususe tagamiseks peab kõnealune menetlus toimuma 
sõltumatus asutuses ja põhinema uusimal teaduslikul teabel (ja uusimatel teadusuuringutel).
Kõnealuse ettepanekuga koondatakse eritoiduga seotud teavitamiskohustus ja eritoidule loa 
andmise menetlus Euroopa Komisjoni, mille tulemusel kaovad mitmed olemasolevad 
turutõkked. Sellega seoses pooldab arvamuse koostaja liidu lubatud ainete loetelu sisseviimist 
(artikkel 11), milles ühendatakse kolm praegu kehtivat eraldi loetelu ja tuuakse nii 
kõnealusesse valdkonda rohkem selgust. Selleks, et tagada sujuv üleminekuprotsess, palub 
arvamuse koostaja, et komisjon koostaks kõnealuse loetelu õigeaegselt ja uuendaks seda 
korrapäraselt ning võtaks kasutusele lihtsustatud menetluse kõnealusesse loetelusse 
sissekannete tegemiseks (nagu on mainitud artikli 11 lõikes 3). 

Teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud aspektid
Arvamuse koostaja on veendunud, et ELi õigusaktide täiustamisega eritoidu valdkonnas 
peavad kaasnema investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni, sest viimased annavad 
samuti tõuke uute ja täiustatud tavade, toodete ja protsesside väljatöötamiseks. Sellega seoses 
juhib arvamuse koostaja tähelepanu asjaolule, et liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmi „Horisont 2020” peatükis toidu ohutuse kohta käsitletakse toiduainetega seotud 
tervishoiu ja ohutuse asjaolusid, ning et tuleb jätkuvalt jõuliselt toetada eritoidu sektoris 
omavahel seotud teadusuuringute ja uuendustegevuse valdkonnas tehtavaid jõupingutusi.
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Seadusandlikud muudatused, mille kohta esitas ettepaneku komisjon, näiteks diabeetikutele 
ettenähtud, madala gluteenisisaldusega ja sportlastele ettenähtud toiduainete väljajätmine ning 
liidu nimekirja kasutuselevõtt, ei tohiks mingil juhul innovatsiooni takistada. Siiski tuleb 
säilitada paindlik menetlus, et kõnealuses valdkonnas tehtavaid teadusuuringuid ja 
innovatsiooni ka edaspidi edendada, sest meie teaduslikud teadmised eritoidu sektori kohta 
täiustuvad pidevalt.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd)
Arvamuse koostaja soovib tagada, et ühegi muudatusega, mis tehakse nende toiduainete 
õigusnormidesse, mida praegu käsitletakse eritoidu raamdirektiivis, ei mõjutata ülemäära 
VKEsid, vähendata läbipaistvust ega panda toidukäitlejatele peale tarbetuid kohustusi. 
Praegused andmed näitavad, et eritoidusektor koosneb peamiselt väikestest ja keskmise 
suurusega ettevõtetest ja et kõnealune sektor on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. 
Arvamuse koostaja avaldab muret selle üle, et praegu on vastavate õigusnormide koormus 
liikmesriikides väga erinev, ning on veendunud, et tervel turusegmendil oleks kasu 
ühtlustatud õigusaktidest, millega kaasneksid lihtsustamismeetmed.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) On oluline, et käesoleva määrusega 
hõlmatud toiduainerühmade tootmiseks 
kasutatavad koostisained oleksid 
asjakohased rahuldamaks nende inimeste 
toitumisvajadusi, kellele need on ette 
nähtud, ja et nende toitumisväärtuse
asjakohasus oleks kindlaks tehtud 
üldtunnustatud teaduslike andmete põhjal. 
Kõnealust asjakohasust tuleks tõendada 
olemasolevate teadusandmete 
süstemaatilise läbivaatamise kaudu.

(17) On oluline, et käesoleva määrusega 
hõlmatud toiduainerühmade tootmiseks 
kasutatavad koostisained oleksid 
asjakohased rahuldamaks nende inimeste 
toitumisvajadusi, kellele need on ette 
nähtud, ja et nende toiteväärtuse
asjakohasus oleks kindlaks tehtud 
üldtunnustatud teaduslike andmete põhjal. 
Kõnealust asjakohasust tuleks tõendada 
olemasolevate teadusandmete 
süstemaatilise ja sõltumatu läbivaatamise 
kaudu.

Or. en
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Selgitus

Teaduslikud andmed eritoidu toiteväärtuse piisavuse kohta peavad olema süstemaatilised 
ning lähtuma ka sõltumatust hindamisest, et tagada kõnealuste andmete suur usaldusväärsus 
ja üldine tunnustamine.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(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 
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Parlamendile ja nõukogule. Parlamendile ja nõukogule. Tagada tuleks 
ka selge ja kiire menetlus, milles võetakse 
nõuetekohaselt arvesse tarbija tervise 
kaitset, et teaduslike ja tehnoloogiliste 
uuenduste teel saadud toiduaineid oleks 
võimalik kiiresti turule viia.

Or. en

Selgitus

Põhjenduses 19 määratletud delegeeritud õigusaktid peaksid muu hulgas tagama, et 
teaduslike ja tehniliste uuenduste teel saadud toiduained oleks võimalik turule viia 
õigeaegselt ning selge ja kiire menetluse kohaselt. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(29) Vaja on piisavaid üleminekumeetmeid 
ning abi andmist ja ajakohase teabe 
edastamist toidukäitlejatele, et nad
jõuaksid käesoleva määruse sätetega 
kohaneda. 

Or. en

Selgitus

Piisavate üleminekumeetmetega peab kaasnema piisava abi andmine ja ajakohase teabe 
edastamine toidukäitlejatele, et nad jõuaksid käesoleva määruse sätetega kohaneda. 

Muudatusettepanek 4

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 

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

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 5

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 ei tohi olla 
eksitavad ja peavad:

a) tagama asjakohase teabe tarbijale ning
b) põhinema niisuguste sõltumatute 
isikute nõuannetel, kes on 
kutsekvalifikatsioonilt meditsiini-, 
toitumis- või farmaatsiaspetsialistid, ning 
võtma arvesse nende isikute erivajadusi, 
kellele toiduained on mõeldud. 

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 6 selgitust.

Muudatusettepanek 6

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-, 

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 
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toitumis- või farmaatsiaspetsialistid või 
ema ja lapse tervise spetsialistid.

farmaatsiaspetsialisti või ema ja lapse 
tervise spetsialistid. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse artikli 9 lõige 4 on tarbetu ja eksitav. Kasuliku teabe leviku piiramine 
vastava õiguse andmisega ainult teatud kvalifitseeritud isikute rühmadele ei ole mõistlik.
Arvamuse koostaja teeb ettepaneku täiendada selle asemel märgistuse, esitluse ja reklaami 
nõudeid artikli 9 lõikes 3 kvalifitseeritud sõltumatute isikute nõuannete nõudega. See ei tohi 
takistada mis tahes kasuliku teabe või soovituste levitamist, mis on mõeldud vaid vastava 
kvalifikatsiooniga isikutele või ema ja lapse tervise spetsialistidele. 


