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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga muudetakse määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu kohta, eesmärgiga 
lihtsustada ja tsentraliseerida menetlust uuendtoidule lubade andmiseks ja uuendtoidu 
turuletoomiseks.

Komisjon soovib käesoleva määruse reguleerimisala täpsemalt määratleda, jättes välja 
toidukategooriad, mille kohta juba kehtivad eriõigusaktid. Seetõttu arvatakse määruse 
reguleerimisalast välja geneetiliselt muundatud organismid, toidu lisaained, lõhna- ja 
maitseained, ekstrahendid, ensüümid, vitamiinid ja mineraalid.

Kõik uuendtoidu loataotlused tuleb esitada komisjonile ja seejärel suunata Euroopa 
Toiduohutusametile, kes kontrollib uuendtoidu ohutust.

Uuendtoit ei tohi tekitada terviseriske, eksitada tarbijat ning toiduasendajana põhjustada 
toitainete vaegust.

Pärast Euroopa Toiduohutusametiga konsulteerimist otsustab komisjon komiteemenetlust 
rakendades, kas uus toode kantakse uuendtoidu loetellu ja kas nõutakse täiendavat 
märgistamist.

Kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu osas kavatseb komisjon lihtsustada sellele 
loa andmist ning hinnata selle ohutust, tuginedes toidu ohutu kasutamise kogemustele 
kolmandas riigis.

Arvamuse koostaja nõustub vajadusega lihtsustada lubade andmise korda, sest just Euroopa 
Toiduohutusamet on õige organ hindamaks teaduslikult toiduohutuse taset.

Kuigi Euroopa Toiduohutusamet võib täie teadusliku kindlusega toiduohutuse tagada, 
kiidaksime heaks asjaolu, et Euroopa Parlament säilitaks vetoõiguse, tagamaks seda, et kõige 
tundlikumatel ja vaieldavamatel juhtudel jääks demokraatlikult valitud esindajatele seaduslik 
kontrolliõigus (kontrolliga regulatiivmenetlus).

Arvamuse koostaja nõustub vajadusega arvata käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
geneetiliselt muundatud organismid (mis kuuluvad juba määruse (EÜ) nr 1829/2003 
reguleerimisalasse), kuid ta peab ühtlasi oluliseks arvata määruse reguleerimisalast välja ka 
kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit, tagamaks seda, et selliseid eetiliselt 
tundlikke otsuseid ei tehtaks tulevikus komiteemenetluse teel. Arvamuse koostaja kutsub 
komisjoni üles esitama vastava ettepaneku, mis näeb ette kaasotsustamismenetluse, nii et 
parlament oleks kaasatud selliseid vaieldavaid teemasid käsitlevate otsuste vastuvõtmisse.

Lisaks nõuab arvamuse koostaja konsulteerimist teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa 
töörühmaga kõigil neil juhtudel, kui on tegemist eetilise probleemiga, mis puudutab uute 
tehnoloogiate kasutamist ja uuendtoidu turuletoomist.

Mis puudutab kolmandatest riikidest pärit traditsioonilist toitu, siis tuleb toote täieliku ohutuse 
tagamiseks täpselt määratleda ohutu kasutamise ajavahemik, mistõttu teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku sätestada 50-aastane ajavahemik väljendi „ühe põlvkonna jooksul” asemel.
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Lõpuks on arvamuse koostaja seisukohal, et uuendtoidule lubade andmise menetluse kõigil 
etappidel peavad esikohal olema toiduohutus ja tarbijate tervis, mis on tähtsamad ärihuvidest 
ja intellektuaalomandi õiguste kaitsest, eelkõige teaduslikud andmed, mis tõendavad toote 
ohutust.

Järgides täielikult ettevaatuspõhimõtet, peaks EL tagama oma kodanikele tervisekaitse ning 
toidu kvaliteedi ja läbipaistvuse kaitsemeetmed.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse.

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, mida tuleks pidada tähtsamaks 
siseturu toimimisest.

Selgitus

Inimeste tervise kaitset tuleks pidada esmatähtsaks uuendtoidule lubade andmisel.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) ELi õigusaktides määratletud 
standardeid tuleb kohaldada ühenduses 
turustatava kogu toidu, sealhulgas 
kolmandatest riikidest imporditava toidu 
suhtes;
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Selgitus

Tuleks korrata, et ühenduse standardeid kohaldatakse ka imporditava toidu suhtes.

Muudatusettepanek 3
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kehtivat uuendtoidu määratlust tuleks 
muuta selgemaks ja ajakohastada, 
asendades olemasolevad kategooriad 
viitega üldisemale toidu määratlusele 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) 
nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused.

(5) Kehtivat uuendtoidu määratlust tuleks 
muuta uudsuse kriteeriumide selgituse 
abil selgemaks ja ajakohastada, asendades 
olemasolevad kategooriad viitega 
üldisemale toidu määratlusele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, 
millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused.

Selgitus

Et õigusakt oleks selge, tuleks selle teksti või põhjendustesse lisada selgitus toidu uudsuse 
kriteeriumide kohta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb 
käsitelda uudsena, kui rakendatud on 
tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole 
kasutatud. Eelkõige peaks käesolev määrus 
hõlmama uusi tõuaretuse ja 
toiduainetootmisprotsesside tehnoloogiaid, 
mis mõjutavad toitu ja seega võivad 
mõjutada ka toiduohutust. Uuendtoit peaks 
seega hõlmama toitu, mis on toodetud 
ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil 

(6) Käesoleva määruse reguleerimisalasse 
peaks kuuluma mis tahes toit, mida ei ole 
kasutatud ühenduses olulisel määral 
inimeste toiduna enne 15. maid 1997. 
Toidu uudsuse kriteeriumid peaksid 
hõlmama niisuguste organismide uute 
liikide kasutamist nagu taimed, loomad, 
mikroorganismid, seened või vetikad ning 
uue molekulaarstruktuuriga 
olemasolevate organismide ja ainete uute 
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kasvatatud taimedest ja loomadest ning 
toitu, mida on muudetud uute 
tootmisprotsesside abil, mis võivad toitu
mõjutada, nt nanotehnoloogia ja 
nanoteadus. Traditsiooniliste 
aretustehnikate abil saadud uutest 
taimesortidest või loomatõugudest saadud 
toitu ei peaks käsitlema uuendtoiduna.

osade kasutamist. Olemasolevat toitu 
tuleks käsitleda uudsena, kui seda on 
muudetud viisil, mis muudab selle 
keemilist koostist, molekulaarstruktuuri, 
osakeste suurust või muid elemente ja mis 
tõenäoliselt mõjutab toiduohutust. Samuti 
tuleks selgitada, et toitu tuleb käsitelda 
uudsena, kui rakendatud on 
tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole 
kasutatud. Eelkõige peaks käesolev määrus 
hõlmama uusi tõuaretuse ja 
toiduainetootmisprotsesside tehnoloogiaid, 
mis mõjutavad toitu ja seega võivad 
mõjutada ka toiduohutust. Uuendtoit peaks 
seega hõlmama toitu, mis on toodetud 
ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil 
kasvatatud taimedest ja loomadest, ning 
toitu, mida on muudetud uute 
tootmisprotsesside abil, mis võivad 
toiduohutust mõjutada, nt nanotehnoloogia 
ja nanoteadus. Traditsiooniliste 
aretustehnikate abil saadud uutest 
taimesortidest või loomatõugudest saadud 
toitu ei peaks käsitlema uuendtoiduna.

Selgitus

Et õigusakt oleks selge, tuleks eelistatavalt selle teksti või põhjendustesse lisada selgitus toidu 
uudsuse kriteeriumide kohta. Esitatud teksti eesmärk on kirjeldada uuendtoitu käsitlevate 
õigusaktide praegust rakendamist. Eelviimases lauses puudub sõnaosa “-ohutus”.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kloonitud loomadest ja nende 
järglastest toodetud toit tuleks siiski 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
jätta. Seda peaks reguleerima erimäärus, 
mis jõustatakse ühtse menetluse asemel 
kaasotsustamismenetluse teel. Komisjon 
peaks esitama sellekohase õigusakti 
ettepaneku enne käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäeva. Võttes arvesse 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
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Euroopa töörühma arvamust ning 
nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 
98/58/EÜ (mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset)1 sätteid, ei 
tohiks kloonitud loomadest ja nende 
järglastest toodetud toitu tuua turule enne 
neid tooteid reguleerivate erieeskirjade 
jõustumist. 
___________
1 EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23.

Selgitus

Otsuse tegemisel selle kohta, kas lubada kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud 
toitu, tuleb võtta põhjalikult arvesse kõiki toiduohutuse kriteeriume, aga ka eetilisi aspekte 
ning võimalikku mõju loomade heaolule. Seepärast ei tohiks otsust teha komiteemenetluse 
teel, vaid antud teemat peaks reguleerima õigusloomega seotud otsus 
kaasotsustamismenetluse raames. Kõnealuse toidu suhtes tuleks kehtestada moratoorium kuni 
eriõigusakti jõustumiseni.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Loomade kloonimine ei ole 
vastavuses direktiivi 98/58/EÜ lisa 
punktidega 20 ja 21. Punkti 20 kohaselt ei 
tohi kasutada sellist looduslikku või 
kunstlikku aretamist või aretusmeetodeid, 
mis põhjustavad või tõenäoliselt 
põhjustavad loomadele kannatusi või 
vigastusi. Punkt 21 keelab loomade 
pidamise põllumajandusloomadena, kui 
nende genotüübi või fenotüübi põhjal ei 
ole võimalik põhjendatavalt eeldada, et 
neid saab pidada kahjustamata nende 
tervist või heaolu.
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Selgitus

Kloonimisest tulenevate loomade tervise- ja heaoluprobleemide tõttu on kõnealune protsess 
vastuolus nõukogu direktiivi 98/58/EÜ mõnede sätetega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Selle kohta, millist mõju avaldab 
tervisele toit, mis sisaldab 
nanotehnoloogiliste meetodite abil 
toodetud nanoosakesi, ei ole seni kuigi 
palju teadmisi. Ettevaatuspõhimõtte 
kohaselt tuleks seega nanoosakeste 
kasutamine toidutootmises peatada seni, 
kuni on olemas teaduslikud tulemused 
nende kasutamise mõju kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Vajaduse korral tuleks vastu võtta 
rakendusmeetmed, milles määratletakse 
kriteeriumid, et lihtsustada hindamist, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kui toitu on enne nimetatud 
kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ 
tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva 
turustada samaks kasutuseks, ilma et seda 
käsitletaks uuendtoiduna. Siiski ei tuleks 
sellist kasutamist toidulisandina või 
toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 

(7) Vastu tuleks võtta rakendusmeetmed, 
milles määratletakse täiendavad
kriteeriumid, et lihtsustada hindamist, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kui toitu on enne nimetatud 
kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ 
tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva 
turustada samaks kasutuseks, ilma et seda 
käsitletaks uuendtoiduna. Siiski ei tuleks 
sellist kasutamist toidulisandina või 
toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
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1997. Seega tuleb asjaomase toidu 
muudeks kasutusviisideks, st peale 
toidulisandina kasutamise, taotleda luba 
kooskõlas käesoleva määrusega.

1997. Seega tuleb asjaomase toidu 
muudeks kasutusviisideks, st peale 
toidulisandina kasutamise, taotleda luba 
kooskõlas käesoleva määrusega.

Selgitus

Rakendusmeetmete vastuvõtmine on vajalik uudsuse kriteeriumide täpsemaks kirjeldamiseks.
Sõna „täiendavad” tuleks lisada, kuna teatud selgitus on juba esitatud 
muudatusettepanekutes põhjenduse 6 kohta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6.
novembri 2001. aasta direktiivi 
2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta)1 sätteid tuleks kohaldada, kui 
toode, võttes arvesse kõiki selle omadusi,
võib kuuluda mõiste „ravim” ja muude 
ühenduse õigusaktidega reguleeritava 
toote mõiste alla. Sellisel juhul võib 
liikmesriik, kui ta tuvastab direktiivi 
2001/83/EÜ põhjal, et aine on ravim, 
piirata vastavalt ühenduse õigusele sellise 
toote turuletoomist.
1 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

Selgitus

Kuna uuendtoidu käsitlemisel esineb palju piiripealseid juhtumeid, tuleb kõnealust põhialust 
põhjenduses rõhutada. See loob tööstusele ja tarbijatele suurema selguse turu toimimise osas 
piiripealsete toodete (ravim/toit) puhul.



PE405.878v02-00 10/20 AD\733552ET.doc

ET

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Uuendtoitu võib ühenduses 
turustada ainult siis, kui see on ohutu 
ega eksita tarbijat. Lisaks ei tohi see 
erineda asendatavast toidust sellisel 
määral, et selle tarbimine võib 
põhjustada tarbijale toitainete vaegust.

(14) Uuendtoitu võib ühenduses turustada 
ainult siis, kui see on ohutu ega eksita 
tarbijat. Uuendtoidu ohutushindamise 
aluseks peaks olema ettevaatuspõhimõte, 
nagu see on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 
(millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused)¹ artiklis 7.
Lisaks ei tohi see erineda asendatavast 
toidust sellisel määral, et selle tarbimine 
võib põhjustada tarbijale toitainete vaegust.
_______________________

¹EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal.

(20) Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal.
Lisaks ei tohiks teaduslike andmete kaitse 
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takistada läbipaistvust ja teabe 
kättesaadavust seoses andmetega, mida 
kasutatakse uuendtoidu ohutuse 
hindamisel. Intellektuaalomandi õigusi 
tuleks siiski järgida.

Selgitus

See on kooskõlas arvamuse projekti muudatusettepanekuga nr 5, kuid selle eesmärgiks on 
tagada tootjate intellektuaalomandi õiguste kaitse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised 
märgistamist käsitlevad nõuded, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. märtsi 2000. aasta direktiivis 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud 
juhtudel võib olla vajalik sätestada 
täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega. Seega võib 
uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
eeldada kasutamise eritingimusi või 
märgistamise kohustusi.

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised 
märgistamist käsitlevad nõuded, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. märtsi 2000. aasta direktiivis 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud 
juhtudel võib olla vajalik sätestada 
täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega, mis võib hõlmata 
teavet eetiliste aspektide kohta. Seega võib 
uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
eeldada kasutamise eritingimusi või 
märgistamise kohustusi.

Selgitus

Täiendava märgistamise kriteerium peaks hõlmama ka eetilisi aspekte, näiteks kloonimine.
Seega peaks olema võimalik nõuda kloonitud loomadest toodetud toidu märgistamist.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Euroopa kvaliteedimärgi 
kasutuselevõtt võimaldaks tarbijatel tunda 
ära tooted, mis on toodetud vastavalt 
Euroopa Liidu rangetele keskkonna-, 
loomade heaolu ja 
toiduohutusstandarditele, ning see 
moodustaks lisaks käesolevale määrusele 
teise olulise osa Euroopa Liidu üldisest 
poliitikast teavitada oma kodanikke 
toodete omadustest ja oludest, mille 
raames need toodeti.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vajaduse korral võib konsulteerida 
komisjoni 16. detsembri 1997. aasta 
otsusega loodud teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, 
et saada nõuandeid uuendtoidu 
turuletoomisega seotud eetilistes 
küsimustes.

(24) Tuleks konsulteerida komisjoni 
16. detsembri 1997. aasta otsusega loodud 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühmaga, et saada nõuandeid 
uute tehnoloogiate kasutamise ja 
uuendtoidu turuletoomisega seotud 
eetilistes küsimustes.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kloonitud loomadest ja nende 
järglastest toodetud toidu suhtes.
Komisjon esitab sellist toitu käsitleva 
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eriõigusakti ettepaneku enne 31. 
detsembrit 2009. 

Selgitus

Otsust kloonitud loomadest toodetud toidu turuletoomise kohta ei tohiks teha 
komiteemenetluse teel, vaid see tuleks teha Euroopa Parlamendi ja nõukogu erimäärusega 
kaasotsustamismenetluse põhjal.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks lõike 2 
kohaldamist, kohaldatakse käesolevat 
määrust toidu lisaainetele, 
toiduensüümidele, vitamiinidele, 
mineraalainetele ning lõhna- ja 
maitseainetele, samuti teatavatele lõhna-
ja maitseomadustega toidu koostisosadele, 
mille tootmisel kasutatakse uut protsessi, 
mida ei ole kasutatud enne 15. maid 1997 
ja mis põhjustab kõnealuse toidu koostise 
või struktuuri olulisi muutusi, mis 
mõjutavad selle toiteväärtust või 
ebasoovitavate ainete sisaldust või inimese
ainevahetust. 

Selgitus

Toidu koostisosa või lisaaine, mis on toodetud tootmistehnoloogia abil, mida varem kasutatud 
ei ole, näiteks nanotehnoloogia või nanoteaduse abil, peaks kuuluma uuendtoidu määruse 
kohaldamisalasse. Kõnealustel ainetel võivad olla täiesti uued omadused. Seega on 
ennetavast tarbijakaitsest tulenevalt vajadus eraldiseisva hindamise järele, mis toimub 
sõltumatult aine senisest kasutamisest või loast.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral võib artikli 14 lõikes 2
ettenähtud korras kindlaks määrata, kas 
teatavat liiki toit või toidu koostisosa 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse.

3. Vajaduse korral võib artikli 14 lõikes 3
ettenähtud korras kindlaks määrata, kas 
teatavat liiki toit või toidu koostisosa 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mõiste „uuendtoit” tähendab: a) mõiste „uuendtoit” tähendab toitu, mida 
ei ole kasutatud ühenduses olulisel määral 
inimeste toiduna enne 15. maid 1997, 
kaasa arvatud

i) toit, mida ei ole kasutatud ühenduses 
olulisel määral inimeste toiduna enne 
15. maid 1997;

i) taimset või loomset päritolu toit, kui 
taime või looma suhtes on rakendatud 
ebatraditsioonilist aretustehnikat (v.a 
loomade kloonimine), mida ei ole 
kaubanduslikult kasutatud enne 15. maid 
1997; ning

Kasutamine ainult toidulisandina või 
toidulisandis ei ole piisav tõendamaks, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kuid kui toitu on enne nimetatud 
kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis, võib seda pärast 
nimetatud kuupäeva turustada ühenduses 
samaks kasutuseks, ilma et seda 
käsitletaks uuendtoiduna. Täiendavaid 
kriteeriume hindamiseks, kas toitu on 
kasutatud ühenduses olulisel määral 
inimeste toiduna enne 14. maid 1997, mis 
on mõeldud käesoleva määruse 
vähemoluliste elementide muutmiseks või 
täiendamiseks, võib vastu võtta vastavalt 
artikli 15 lõike 3 kohasele kontrolliga 

ii) toit, mille tootmisel on kasutatud uut
protsessi, mida ei ole kasutatud enne 
15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse 
toidu koostise või struktuuri olulisi 
muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust 
või ebasoovitavate ainete sisaldust või 
inimese ainevahetust.
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regulatiivmenetlusele.
ii) taimset või loomset päritolu toit, kui 
taime või looma suhtes on rakendatud 
ebatraditsioonilist aretustehnikat, mida ei 
ole kasutatud enne 15. maid 1997; ning

Kasutamine ainult toidulisandina või 
toidulisandis ei ole piisav tõendamaks, et 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kuid kui toitu on enne nimetatud 
kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis, võib seda pärast 
nimetatud kuupäeva turustada ühenduses 
samaks kasutuseks, ilma et seda 
käsitletaks uuendtoiduna. Täiendavad 
kriteeriumid hindamiseks, kas toitu on 
kasutatud ühenduses olulisel määral 
inimeste toiduna enne 15. maid 1997, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele enne käesoleva 
määruse kohaldamiskuupäeva.

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud 
protsessi, mida ei ole kasutatud enne 
15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse 
toidu koostise või struktuuri olulisi 
muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust 
või ebasoovitavate ainete sisaldust või 
inimese ainevahetust.

Selgitus

Uuendtoidu üldine mõiste on esitatud artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis i. Järgnevad kaks 
kategooriat ii ja iii on üldise mõiste raames alarühmad. Samas käsitleb punkti a alapunkti i 
teine lõik kõiki artikli 3 lõike 2 punktis a nimetatud kategooriaid. Rakendusmeetmed tuleks 
võtta vastu enne määruse kohaldamist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, 

b) „kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, 
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mida on toiduna kasutatud kolmandas 
riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja 
kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna 
tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt ühe 
põlvkonna jooksul;

mida on toiduna kasutatud kolmandas 
riigis, st kõnealune toit on vähemalt 25 
aastat kuulunud ja kuulub endiselt suure 
osa riigi elanikkonna tavapärasesse 
toiduvalikusse;

Selgitus

Arusaadav on soov kehtestada selgelt täpsemad ettekirjutused kolmandatest riikidest pärit 
traditsioonilisele toidule. Raportööri pakutud 50 aasta pikkune ajavahemik näib aga olevat 
liiga pikk, seda enam, et toidu valdkonna muude korralduste osas lähtutakse mõiste 
„traditsiooniline” puhul põlvkonnast, mille pikkuseks on 25 aastat (vt nõukogu 20. märtsi 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud 
traditsiooniliste eritunnuste kohta) artikli 2 lõike 1 punkti b).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” 
tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise 
ohutust on kinnitanud andmed koostise 
kohta ja kasutamise kogemused ning pidev 
kasutamine suure osa riigi elanikkonna 
tavapärases toiduvalikus.

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” 
tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise 
ohutust on kinnitanud andmed koostise 
kohta ja kasutamise kogemused vähemalt 
25 aasta jooksul ning pidev kasutamine 
suure osa riigi elanikkonna tavapärases 
toiduvalikus.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei põhjusta see normaalsetel 
tarbimistingimustel probleeme tarbijate 
tervisele;

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ning pärast määruse (EÜ) nr 
178/2002 artiklis 7 sätestatud 
ettevaatuspõhimõtte kohaldamist ei 
põhjusta see normaalsetel 
tarbimistingimustel probleeme tarbijate 
tervisele;
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) seda peetakse eetiliselt 
vastuvõetavates tingimustes toodetud 
toiduks.

Selgitus

Uuendtoidule loa andmise kaalumisel peaks olema võimalik võtta arvesse eetilisi aspekte. Kui 
eetilisi aspekte ei mainita kriteeriumina artiklis 6, ei ole selge, kas eetilisi aspekte saab 
õiguslikult kasutada uuendtoidule loa andmisel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 2 lõikes 2 a nimetatud juhtudel 
tuleb ühtne menetlus läbi viia sõltumatult 
niisuguse aine senisest kasutamisest või 
loast, mille tootmiseks on kasutatud 
tavapärast protsessi.

Selgitus

Toidu koostisosa või lisaaine, mis on toodetud tootmistehnoloogia abil, mida varem kasutatud 
ei ole, näiteks nanotehnoloogia või nanoteaduse abil, peaks kuuluma uuendtoidu määruse 
kohaldamisalasse. Kõnealustel ainetel võivad olla täiesti uued omadused. Seega on 
ennetavast tarbijakaitsest tulenevalt vajadus eraldiseisva hindamise järele, mis toimub 
sõltumatult aine senisest tavapärasest kasutamisest või loast.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus 
ühenduse loetelu ajakohastamise kohta 

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus 
ühenduse loetelu ajakohastamise kohta 
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seoses muu uuendtoiduga kui kolmandatest 
riikidest pärit traditsiooniline toit, vastavalt 
käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2
osutatud regulatiivmenetlusele, juhul kui 
kaitstakse uusi teaduslikke tõendeid ja
konfidentsiaalseid andmeid vastavalt 
artiklile 12.

seoses muu uuendtoiduga kui kolmandatest 
riikidest pärit traditsiooniline toit, vastavalt 
käesoleva määruse artikli 14 lõikes 3
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele, 
juhul kui kaitstakse uusi teaduslikke 
tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid 
vastavalt artiklile 12.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli üksikasjalikke 
rakendusmeetmeid, mis on kavandatud
käesoleva määruse vähemoluliste punktide
muutmiseks, muu hulgas seda täiendades,
võib vastu võtta vastavalt artikli 14 lõike 3 
kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele.

6. Käesoleva artikli üksikasjalikud 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähemolulisi
sätteid, muu hulgas täiendades seda,
võetakse vastu hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva vastavalt artikli 14 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Ulatusliku tarbijakaitse tagamiseks tuleb kolmandatest riikidest pärit traditsioonilisele toidule 
lubade andmise lihtsustatud menetluse rakendusmeetmed võtta vastu võimalikult kiiresti 
pärast määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamus
Vajaduse korral võib komisjon omal 
algatusel või liikmesriigi taotlusel 
konsulteerida eetika ja uute tehnoloogiate 
Euroopa töörühmaga tema arvamuse 
saamiseks eetilistes küsimustes, mis on 
seotud suure eetilise tähtsusega teaduse ja 
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uute tehnoloogiatega.
Komisjon teeb kõnealuse arvamuse 
üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas 
avaldades selle oma veebisaidi selleks 
ettenähtud lehel.

Selgitus

Põhjendatud juhtudel (nt nano- või kloonimistehnoloogia kasutamine) on asjakohane, et 
eetiliste küsimustega pöördutakse konsulteerimiseks teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma poole. Sellise konsulteerimisprotsessi võib algatada komisjon ise või mõni 
liikmesriik. Läbipaistvuse ning ekspertide ja riigi elanikkonna kaasamise huvides tuleb 
arvamus avaldada Internetis.
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