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ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I
Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi 
riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ 
(geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) 
nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 
(söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), 
määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) 
nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade 
andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta) (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 
– 2018/0088(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0179),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikleid 43 ja 114 
ning artikli 168 lõike 4 punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa 
Parlamendile (C8-0144/2018),

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 10. oktoobri 2018. aasta arvamust2,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 

1 ELT C 440, 6.12.2018, lk 158.
2 ELT C 461, 21.12.2018, lk 225.



kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 15. veebruari 2019. aasta 
kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
kalanduskomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A8-0417/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha1;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 Käesolev seisukoht asendab 11. detsembril 2018. aastal vastuvõetud 
muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0489).
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Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2019. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, mis 
käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust ning millega 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) 
nr 2065/2003, (EÜ) nr 1935/2004, (EÜ) nr 1331/2008, (EÜ) nr 1107/2009 ja 
(EL) 2015/2283 ning direktiivi 2001/18/EÜ

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/1381) lõplikule kujule).


