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LÜHISELGITUS

Taustteave

Kavandatav ELi määrus on komisjoni teine katse reformida Euroopa Liidus 1997. aastast 
kehtivat uuendtoidu korda. Kehtivat õigusraamistikku on kritiseeritud selle eest, et 
uuendtoidule loa saamine on erakordselt koormav, aeganõudev ja kulukas. Muudes 
kolmandates riikides, nagu Ameerika Ühendriigid ja Kanada, kasutusel oleva kiirema 
turustamiseelsete lubade andmise menetlusega võrreldes tekitab see rohkem probleeme 
ettevõtjatele, kelle põhiturg on Euroopa. Selle tõttu ei soovi paljud ELi toidukäitlejaid, eriti 
VKEd, välja töötada ja turule lasta uuendtoidu mõiste alla kuuluvaid uusi toiduaineid või 
toidu koostisosasid.

Rahvusvaheliselt, Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tasandil on ELi kritiseerinud 
palju kolmandad riigid, kes leiavad, et uuendtoidu luba kujutab endast kaubandustõket ja 
takistab pääsemast ELi turule toite, mida nende päritoluriigis on pikaajaliselt ohutult 
kasutatud.

Kaalutlused

Lisaks uue määruse üldisele eesmärgile tagada toiduohutus soovitakse määrusega lihtsustada 
ja tõhustada uuendtoidu jaoks loa andmise menetlust, milleks koostatakse liidu uuendtoitude 
loetelu. Väga tervitatavad on ettepanekud vähendada nii liikmesriikide kui ka ettevõtjate 
halduskoormust, lühendada lubade andmisele kuluvat aega ja vähendada selle kulusid, samuti 
suurendada Euroopa toiduainetööstuse, eelkõige VKEde konkurentsivõimet muu hulgas 
innovatsiooni ergutamise kaudu.

Ettepanekuga kehtestatakse ka kiirem ja proportsionaalsem kolmandatest riikidest pärit 
traditsioonilise toidu ohutuse hindamine. Hõlbustades turulepääsu erisätetega sellise toidu 
jaoks, mida ei ole ELis turustatud, kuid mida on kolmandates riikides pikaajaliselt ohutult 
kasutatud, luuakse tasakaalustatum süsteem ja positiivsem keskkond kaubandusele ning 
vastatakse WTO tasandil esilekerkinud mureküsimustele, mis on seotud ELi turule 
juurdepääsu meelevaldse ja põhjendamatu piiramisega.

Lisaks on ettepaneku eesmärk täpsustada määruses sätestatud uuendtoidu määratlust ja 
parandada seega õiguskindlust. On ka väljendatud muret selle pärast, et eelkõige kategooriate 
kaotamise ja määratluste laiendamise tõttu võib tulemus olla vastupidine ning tuua kaasa 
õigustühimike tekkimist, millel võib olla mõju toiduohutusele.

Arvamuse koostaja eriline huvi on kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu uus määratlus 
ja sellele kehtestatud täpsed teavitamisnõuded. Toidu ohutu kasutamise kogemuse mõiste on 
ettepanekus üsna ebaselgelt määratletud ning sellega peavad kaasnema taotlejate poolt 
esitatavate andmete ja tõendite kogumist käsitlevad selged juhised ja standardid. See on 
eeltingimus selleks, et uus tsentraliseeritud süsteem oleks tõhus, st et ei tekiks olukorda, kus 
liikmesriigid esitavad sageli põhjendamatuid vastuväiteid toiduohutuse kohta. Lisaks peavad 
nimetatud nõuded olema kooskõlas ELi rahvusvaheliste kohustustega, et mitte tekitada 
kolmandate riikide ettevõtjatele põhjendamatuid piiranguid.
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Arvamuse koostaja on teadlik, et Euroopa Toiduohutusamet ajakohastab praegu kehtivaid 
1997. aasta suuniseid, mis käsitlevad uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade turuleviimise 
lubade taotlemiseks vajaliku teabe teaduslikke aspekte ja esitamist ning esmase 
ohutushindamise aruannete koostamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 258/9726. Üldiselt toob 
uus tsentraliseeritud süsteem kaasa suurema töökoormuse EFSAle, mida tuleb mõistagi 
toetada vastavate ressurssidega. 

Lisaks eespool nimetatud juhistele peab arvamuse koostaja oluliseks piisava ja õigeaegse 
tehnilise abi andmist kolmandatest riikidest pärit ettevõtjatele, kellel on kavas traditsioonilist 
toitu liidus turule lasta.

Samuti peab arvamuse koostaja oluliseks, et teostataks piisavat järelevalvet selle üle, kuidas 
uusi eeskirju rakendatakse ja milline on nende mõju, pidades eelkõige silmas kolmandatest 
riikidest pärit traditsioonilist toitu puudutavat uut lihtsustatud menetlust. Järelevalve 
tulemused tuleks esitada Euroopa Parlamendile viis aastat pärast uue määruse jõustumist.

Need on mõned kaalutlused, mis on rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostaja 
ettepanekute aluseks. Konkreetsetes muudatusettepanekutes keskendutakse sätetele, mis 
käsitlevad kolmandatest riikidest pärit traditsioonilist toitu ja sellega seonduvat vajalikku 
volituste delegeerimist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu toidualase poliitika elluviimisel 
tuleks kindlustada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse ja siseturu tõhus 
toimimine, tagades samal ajal 
läbipaistvuse.

(2) Liidu toidualase poliitika elluviimisel 
tuleks kindlustada inimeste tervise, 
keskkonna ja tarbijate huvide
kõrgetasemeline kaitse ja siseturu tõhus 
toimimine, tagades samal ajal läbipaistvuse 
ning stimuleerides põllumajandusliku 
toiduainetööstuse VKEde innovatsiooni ja 
loovust. Kohaldada tuleks 
ettevaatuspõhimõtet, nagu see on 
määratletud määruses (EÜ) nr 178/2002. 
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lihtsustada tuleks kolmandast riigist 
pärit traditsioonilise toidu turule laskmist 
liidus, kui on tõendatud toidu ohutu 
kasutamise kogemus kolmandas riigis. 
Kõnealune toit peab olema olnud vähemalt 
25 aastat kasutusel suure osa kolmanda 
riigi elanikkonna tavapärases toiduvalikus. 
Ohutu kasutamise kogemused ei tohiks 
hõlmata muuks otstarbeks kui toiduks 
kasutamist ning kasutamist, mis ei ole 
seotud tavapärase toiduvalikuga.

(11) Eristada tuleks kolmandatest riikidest 
pärit traditsioonilist toitu ja uuendtoitu. 
Lihtsustada tuleks kolmandast riigist pärit 
traditsioonilise toidu turule laskmist liidus, 
kui on tõendatud toidu ohutu kasutamise 
kogemus kolmandas riigis Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) teaduslike ja 
tehniliste suuniste kohaselt. Kõnealune 
toit peab olema olnud vähemalt 25 aastat 
kasutusel olulise osa kolmanda riigi 
elanikkonna tavapärases toiduvalikus. 
Ohutu kasutamise kogemused ei tohiks 
hõlmata muuks otstarbeks kui toiduks 
kasutamist ning kasutamist, mis ei ole 
seotud tavapärase toiduvalikuga.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Toidu tootmises nanomaterjalide 
võimaliku kasutamisega seoses võttis 
EFSA 6. aprillil 2011 vastu arvamuse21

nanoteaduse ja nanotehnoloogia 
toidutarneahelas kasutamise riskihindamise 
suuniste kohta ja märkis, et 
tehisnanomaterjali toksikokineetika ja 
toksikoloogia kohta on vähe teavet ja et 
olemasolevaid toksilisuse testimise 
meetodeid võib olla vaja muuta. 
Nanomaterjali toidutootmises kasutamise 
ohutuse paremaks hindamiseks peaks 
komisjon koostöös EFSAga välja töötama 

(21) Toidu tootmises nanomaterjalide 
võimaliku kasutamisega seoses võttis 
EFSA 6. aprillil 2011 vastu arvamuse21

nanoteaduse ja nanotehnoloogia 
toidutarneahelas kasutamise riskihindamise 
suuniste kohta ja märkis, et 
tehisnanomaterjali toksikokineetika ja 
toksikoloogia kohta on vähe teavet ja et 
olemasolevaid toksilisuse testimise 
meetodeid võib olla vaja muuta. 
Nanomaterjali toidutootmises kasutamise 
ohutuse paremaks hindamiseks peaks 
komisjon koostöös EFSAga, võttes arvesse 
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testimismeetodid, mis võtaksid arvesse 
tehisnanomaterjalide eriomadusi.

ettevaatuspõhimõtet, välja töötama 
testimismeetodid, mis võtaksid arvesse 
tehisnanomaterjalide eriomadusi.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Uuendtoidu suhtes kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse 
toidualase teabe esitamist tarbijatele, 
sätestatud üldisi märgistusnõudeid ja muid 
asjakohaseid liidu toidualaste 
õigusnormidega ette nähtud 
märgistusnõudeid. Teatud juhtudel võib 
olla vajalik sätestada täiendava 
märgistamise kohustus, eriti seoses toidu 
kirjelduse, allika või kasutamise 
tingimustega, et tagada tarbijatele 
uuendtoidu kohta piisava teabe jagamine.

(24) Uuendtoidu suhtes kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse 
toidualase teabe esitamist tarbijatele, 
sätestatud üldisi märgistusnõudeid ja muid 
asjakohaseid liidu toidualaste 
õigusnormidega ette nähtud 
märgistusnõudeid. Lisaks tuleks nõuda ka 
täiendavat märgistamist, eriti seoses toidu 
kirjelduse, päritolu, koostise ja kasutamise 
tingimustega, et tagada tarbijatele 
uuendtoidu kohta piisava teabe jagamine, 
sealhulgas kolmandatest riikidest pärit 
toidu kohta. Seega võib uuendtoidu liidu 
loetellu või kolmandatest riikidest 
pärinevate traditsiooniliste toitude loetellu 
kandmisel kehtestada kasutamise 
eritingimused või märgistamise nõuded, 
mis võivad muu hulgas olla seotud 
konkreetse tunnuse või toidu omadusega, 
nagu näiteks koostis, toiteväärtus või 
toitumuslik mõju ja toidu kasutusotstarve, 
või eetiliste kaalutluste või teatavate 
elanikkonnagruppide tervisele avalduva 
mõjuga. Asjakohane on kehtestada 
käesolevas määruses konkreetsed 
märgistamise nõuded seoses tehniliselt 
toodetud nanomaterjalide kujul esitatud 
toidu koostisosadega, mis kuuluvad 
käesoleva määruse kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning võtta kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Need karistused peaksid olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(26) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning võtta kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Need karistused peaksid olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad ning 
peaksid aitama tagada võrdsed 
tingimused.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „kolmandast riigist pärit traditsiooniline 
toit” – muu kui punkti a alapunktides i–iii 
osutatud uuendtoit, mis on saadud 
esmatootmisest ja mille puhul on olemas 
toidu ohutu kasutamise kogemus 
kolmandas riigis; 

(b) „kolmandast riigist pärit traditsiooniline 
toit” – muu kui punkti a alapunktides -i–iii 
osutatud uuendtoit, mis on saadud 
esmatootmisest ning töötlemissaadustest 
(nagu need on määratletud määruses 
(EÜ) nr 178/2002) ja mille puhul on 
olemas toidu ohutu kasutamise kogemus 
kolmandas riigis; 

Muudatusettepanek 7

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

(c) „toidu ohutu kasutamise kogemus 
kolmandas riigis” – kõnealuse toidu 
kasutamise ohutust on kinnitanud 
koostisandmed ja kasutamiskogemused 
ning pidev, vähemalt 25 aasta pikkune 
kasutamine suure osa kolmanda riigi 
elanikkonna tavapärases toiduvalikus enne 
artiklis 13 osutatud teate esitamist;

(c) „toidu ohutu kasutamise kogemus 
kolmandas riigis” – kõnealuse toidu 
kasutamise ohutust on kinnitanud 
koostisandmed ja kasutamiskogemused 
ning pidev, vähemalt 25 aasta pikkune 
kasutamine olulise osa kolmanda riigi 
elanikkonna tavapärases toiduvalikus enne 
artiklis 13 osutatud teate esitamist;

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas
artikliga 27a vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad mõiste „oluline osa 
kolmanda riigi elanikkonna” määratlust.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „taotleja” – komisjonile kooskõlas 
artikliga 9 või artikliga 15 taotluse või 
kooskõlas artikliga 13 teate esitanud 
liikmesriik, kolmas riik või huvitatud isik, 
kes võib esindada mitut huvitatud isikut;

(d) „taotleja” – komisjonile kooskõlas 
artikliga 9 või artikliga 15 taotluse või 
kooskõlas artikliga 13 teate esitanud 
liikmesriik, kolmas riik või huvitatud isik, 
kes võib esindada mitut huvitatud isikut või 
VKEd;
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusvolitused, mis on seotud artikli 2 
lõike 2 punktis a esitatud uuendtoidu 
määratlusega

Volituste delegeerimine

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse ühetaolise 
rakendamise tagamiseks võib komisjon
võtta vastu rakendusakte, et otsustada kas 
teatav toiduaine kuulub artikli 2 lõike 2 
punktis a sätestatud uuendtoidu määratluse 
alla.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
27a, milles käsitletakse artikli 2 lõike 2 
punktis a sätestatud uuendtoidu määratlust 
ning artiklis 17 osutatud kolmandast 
riigist pärit traditsioonilise toidu jaoks loa 
andmist ja liidu loetelu ajakohastamist.

Selgitus

Arvamuse koostaja peab vajalikuks delegeeritud õigusaktide süsteemi kasutamist, et määrust 
selles osas täiendada või muuta. Kui käesolev muudatusettepanek vastu võetakse, tuleks 
lisada volituste delegeerimist täpsustav põhjendus. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 
27 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab kooskõlas artiklitega 
6, 7 ja 8 liidu loetelu uuendtoitudest, mida 
on lubatud liidus turule lasta (edaspidi 
„liidu loetelu”) ja ajakohastab seda.

1. Komisjon koostab kooskõlas artiklitega 
6, 7 ja 8 liidu loetelu uuendtoitudest, mida 
on lubatud liidus turule lasta (edaspidi 
„liidu loetelu”), ajakohastab seda ning teeb 
selle avalikuks. Liidu loetelu sisaldab 
kolmandatest riikidest pärit traditsioonilisi 
toite.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kui on võimalik tagada tootmisel 
kasutatud materjalide jälgitavus. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) täiendavad märgistuse erinõuded, et 
anda lõpptarbijale teavet sellise konkreetse 
tunnuse või toidu omaduse kohta, näiteks 

(c) täiendavad märgistuse erinõuded, et 
anda lõpptarbijale teavet sellise konkreetse 
tunnuse või toidu omaduse kohta ja tagada 
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koostis, toiteväärtus või mõju toitumisele 
ja kavandatav kasutusviis, mille tõttu ei ole 
uuendtoit enam olemasoleva toiduga 
samaväärne, või teatavale 
elanikkonnarühmale avalduva mõju kohta;

selle jälgitavus, näiteks koostis, lähtekoht,
toiteväärtus või mõju toitumisele ja 
kavandatav kasutusviis, mille tõttu ei ole 
uuendtoit enam olemasoleva toiduga 
samaväärne, või teatavale 
elanikkonnarühmale avalduva mõju kohta;

Selgitus

Lõpptarbija peab saama uuendtoidu märgistuse abil teha kindlaks selle päritolu.  

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) uuendtoidu päritoluriik; (c) uuendtoidu päritoluriik ning selle 
tootmisel kasutatud materjalide 
päritoluriigid;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) dokumenteeritud andmed toidu ohutu
kasutamise kogemuse kohta kolmandas 
riigis,

(d) dokumenteeritud andmed toidu ohutu 
kasutamise kogemuse kohta kolmandas 
riigis, nagu on esitatud EFSA suunistes;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kavandatavad kasutustingimused ja 
kavandatavad märgistuse erinõuded, mis ei 

(e) kavandatavad kasutustingimused ja 
kavandatavad märgistuse erinõuded, mis ei 
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ole tarbijat eksitavad (esitatakse vajaduse 
korral).

ole tarbijat eksitavad.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolme kuu jooksul alates EFSA 
arvamuse avaldamisest, esitab komisjon 
artikli 27 lõikes 1 osutatud komiteele 
kolmandast riigist pärit traditsioonilise 
toidu turule laskmist ja liidu loetelu 
ajakohastamist käsitleva rakendusakti 
eelnõu, võttes arvesse:

1. Kolme kuu jooksul alates EFSA 
arvamuse avaldamisest, võtab komisjon 
vastu kolmandast riigist pärit 
traditsioonilise toidu turule laskmist ja liidu 
loetelu ajakohastamist käsitleva 
delegeeritud õigusakti, võttes arvesse:

Selgitus

Arvamuse koostaja peab vajalikuks delegeeritud õigusaktide süsteemi kasutamist, et määrust 
selles osas täiendada. Kui käesolev muudatusettepanek vastu võetakse, tuleks lisada volituste 
delegeerimist täpsustav põhjendus.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 
artikli 27 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikliga 13 ette nähtud teate ja artikli 
14 lõikega 5 ette nähtud taotluse sisu, 
koostamine ja esitamine; 

(a) artikliga 13 ette nähtud teate ja artikli 
14 lõikega 5 ette nähtud taotluse sisu, 
koostamine ja esitamine EFSA suuniste 
alusel; 

Selgitus

Lisaks olemasolevate teaduslike suuniste ajakohastamisele peaks EFSA välja töötama 
tehnilised suunised ja vahendid, et aidata kolmandate riikide toidukäitlemisettevõtjatel 
esitada taotlust või teadet.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uuendtoidu nimetus ja kirjeldus; (b) uuendtoidu nimetus, kirjeldus ja 
koostis;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toidukäitlejad teavitavad komisjoni 
viivitamata:

2. Toidukäitlejad ja liikmesriikide
tervishoiuasutused teavitavad komisjoni 
viivitamata:

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt …26 ning annavad 
viivitamata teada kõikidest nende 
edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Need karistused 
peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad ning aitavad tagada võrdsed 
tingimused. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt …26 ning 
annavad viivitamata teada kõikidest nende 
edaspidistest muudatustest.

__________________ __________________
26 Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

26 Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

2. Artiklites 3 ja 17 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates ...*. 
Komisjon esitab volituste delegeerimise 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 3 ja 17 osutatud volituste 
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delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

5. Artiklite 3 ja 17 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud selle suhtes 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

_____________

* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Arvamuse koostaja peab vajalikuks komisjonile antavaid volitusi ajaliselt piirata. Selline 
piirang tugevdab parlamentaarset kontrolli, kohustades komisjoni koostama delegeeritud 
volitusi käsitleva aruande hiljemalt üheksa kuud enne kindlaksmääratud ajavahemiku lõppu. 
Teisest küljest väldib volituste delegeerimise automaatne uuendamine samaks ajavahemikuks 
seadusandjate ülekoormamist ja hõlbustab määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandlus

Viis aastat pärast uue määruse 
kohaldamiskuupäeva esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle rakendamise kohta, 
käsitledes eelkõige uue lihtsustatud 
menetluse mõju uuendtoidule ja 
kolmandatest riikidest pärit 
traditsioonilisele toidule. Kõnealune 
aruanne avalikustatakse.
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