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Toidualase teabe esitamine tarbijatele ***II 

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese 

lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse 

määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 

87/250/EMÜ, 90/496/EMÜ, 1999/10/EÜ, 2000/13/EÜ, 2002/67/EÜ, 2008/5/EÜ ja määrus 

(EÜ) nr 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (17602/1/2010 – C7-0060/2011)1; 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. septembri 2008. aasta 

arvamust2; 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta3 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2008)0040) kohta; 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 22. juuni 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita 

Euroopa Parlamendi teisel lugemisel vastu võetud seisukoht heaks vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 8 punktile a; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 66; 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 

lugemisele (A7-0177/2011), 

1. võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1   ELT C 102 E, 2.4.2011, lk 1. 
2   ELT C 77, 31.3.2009, lk 81. 
3   Vastuvõetud tekstid, 16.6.2010, P7_TA(2010)0222. 
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Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 6. juulil 2011. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011, milles 

käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning 

tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, 

komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, 

komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1169/2011) lõplikule kujule.) 


