
AD\746151ET.doc PE407.801v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2008/0002(COD)

7.10.2008

ARVAMUS
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
uuendtoitu ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr XXX/XXXX [ühtne 
menetlus]
(KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

Arvamuse koostaja: Zuzana Roithová



PE407.801v02-00 2/30 AD\746151ET.doc

ET

PA_Legam



AD\746151ET.doc 3/30 PE407.801v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Kõnealuse ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
uuendtoitu ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr XXX/XXXX (ühtne menetlus), eesmärk 
on tagada toiduohutus, kaitsta inimeste tervist ja kindlustada toidu siseturu toimimine.
Uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade lubamist ja kasutamist on Euroopa Liidus ühtlustatud 
alates aastast 1997, kui võeti vastu määrus (EÜ) nr 258/97. Selle määrusega on ette nähtud 
lubade andmise üldpõhimõtted uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade jaoks. Käesoleva uue 
määruse ettepaneku eesmärk on tõhustada kehtivaid eeskirju uuendtoidu lubade andmise, 
järelevalve, märgistamise ja kasutamise kohta ning muuta selgemaks uuendtoidu mõiste.

Arvamuse koostaja toetab ettepanekut, kuid soovitab teha järgmised parandused:

 Arvamuse koostaja soovitab võtta uuendtoidu lubade andmise kaalumisel arvesse 
eetilisi aspekte ning samuti soovitab konsulteerida teadust ja uut tehnoloogiat 
käsitlevate eetiliste küsimuste suhtes vajaduse korral eetika ja uue tehnoloogia 
komisjoniga.

 Lisaks tahab arvamuse koostaja tagada, et rakendusmeetmed võetakse vastu enne
kõnealuse määruse jõustumist. See vähendab ettevõtete ebakindlust ning segadust 
seoses sellega, missuguseid eeskirju tuleks järgida. Kui rakendusmeetmeid vastu ei 
võeta, tähendab see jätkuvaid tõlgendamisraskusi ning võimalikke liikmesriikide 
vahelisi halduslikke erinevusi, mis avaldab negatiivset mõju siseturu toimimisele.
Arvamuse koostaja soovitab lisaks, et määruse kohaldamist alustataks kuue kuu 
asemel kaksteist kuud pärast selle avaldamise kuupäeva. See võimaldab võtta 
rakendusmeetmed vastu enne määruse kohaldamist.

 Arvamuse koostaja tahab ettepanekus muuta selgemaks ravitoodete määratlust.
Selgitus, millal on tegemist uuendtoiduga ja millal ravitoiduga, teeb eeskirjade 
tõlgendamise toiduainetööstusele lihtsamaks ning vähendab ebamäärasust selles osas, 
millises valdkonnas milliseid eeskirju järgida.

 Mis puutub kolmandatest riikidest pärit traditsioonilisse toitu, siis nõue, et see peab 
olema olnud kasutusel vähemalt ühe põlvkonna jooksul, on määratletud täpsemalt 20 
aastaga põhjendusel, et sõnastus „üks põlvkond” on liiga ebamäärane õigustermin.

 Toidu kasutamist ühenduses hinnatakse olenemata üksikute riikide liitumise ajast 
ELiga, mis aitab eelkõige uute liikmesriikide jaoks olukorda selgemaks teha.

 Laiendatakse eesmärke, lisades toetuse innovatsioonile toiduainetööstuses ja siseturu 
sujuva toimimise, – meetmed, millest saavad kasu selles tööstusharus tegutsevad 
ettevõtjad.

 Kohati on tugevdatud tarbijakaitset – näiteks ühenduse loetelus puuduva toidu 
turuleviimise otsese keeluga.
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 Raportiga suurendatakse avalikkusele antava teabe läbipaistvust, muutes 
kohustuslikuks sellise teabe kättesaadavuse Internetis.

 Suureneb ettevõtjate õiguskindlus, kes investeerivad suuri summasid uute või 
traditsiooniliste toitude turuleviimise ettevalmistusse, sest kehtestatakse nõue, et neid 
tuleb põhjendamatu viivituseta ja põhjusi esitades teavitada loa andmise menetluse 
käigus esitatud vastuväidetest.

 Komisjoni kohustust pakkuda taotlejatele, eeskätt VKEdele tehnilist tuge, mille hulka 
kuulub võimalus esitada ühtne taotlus elektrooniliselt, laiendatakse ja see sõnastatakse 
täpselt.

 Täpsemalt on sätestatud järelevalve nõue turul oleva uuendtoidu üle pärast sellele loa 
andmist, nõudes, et komisjon kehtestaks selle jälgimiseks kohase ja täpselt määratletud 
ajavahemiku, millega kõrvaldatakse määratlemata ajavahemiku puhul tekkida võiv 
õiguskindlusetus, mis mõjutaks konkurentsikeskkonnas ettevõtjate hoiakuid.

 Raportis täpsustatakse, kuidas ühendatakse isikuandmete kaitse teabe 
konfidentsiaalsusega (salajasusega) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja 
maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) artiklile 12. Nii andmete kaitse 
ajavahemiku kui ka konfidentsiaalsuse kaitse ajavahemiku suhtes rakendatakse 
proportsionaalsuse põhimõtet, mis hõlmab teaduslike teadmiste jagamise ja tarbijatele 
(näiteks allergikud jne) antava teabe läbipaistvuse tugevdamist.

 Selgemalt on sätestatud nõue, et liikmesriigid peavad oma siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud karistused tegema teatavaks 12 kuu jooksul alates määruse avaldamisest 
Euroopa Liidu Teatajas, samuti esitatakse nõue komisjonile, kes järjepidevuse 
tagamiseks peab esitama 2013. aasta lõpuks ülevaatliku aruande, et Euroopa 
Parlamendi 2009. aastal valitud koosseis saaks hinnata määruse tõhusust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek1
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühenduse eeskirjad uuendtoidu kohta 
kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. jaanuari 1997. aasta määrusega (EÜ) 
nr 258/97 uuendtoidu ja toidu 
uuendkoostisosade kohta ning komisjoni 
20. septembri 2001. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1852/2001, millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava teabe 
avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud 
eeskirjad. Selguse huvides tuleks määrus 
(EÜ) nr 258/97 kehtetuks tunnistada ja
asendada see käesoleva määrusega.
Käesolev määrus peab hõlmama 
meetmeid, mida siiani reguleeritakse 
määrusega (EÜ) nr 1852/2001.

(3) Ühenduse eeskirjad uuendtoidu kohta 
kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. jaanuari 1997. aasta määrusega (EÜ) 
nr 258/97 uuendtoidu ja toidu 
uuendkoostisosade kohta ning komisjoni 
20. septembri 2001. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1852/2001, millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava teabe 
avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud 
eeskirjad. Selguse huvides tuleks määrus 
(EÜ) nr 258/97 ja määrus (EÜ) nr 
1852/2001 kehtetuks tunnistada. Määrus 
(EÜ) nr 258/97 tuleks asendada käesoleva 
määrusega. Komisjoni 29. juuli 1997. 
aasta soovitus 97/618/EÜ, milles 
käsitletakse uuendtoidu ja toidu 
uuendkoostisosade turule toomise lubade 
taotlemiseks vajaliku teabe teaduslikke 
aspekte ja esitamist ning esmase 
ohutushindamise aruannete koostamist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/971, 
tuleks asendada muudetud, spetsiaalselt 
uuendtoitu käsitlevate juhistega; soovitust 
97/618/EÜ peaksid aga taotluse esitajad 
edasi kasutada saama, kuni see 
asendatakse uute, muudetud juhistega.
__________
EÜT L 253, 16.9.1997, lk 1.

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1852/2001 ohutushindamismenetlust käsitlevatele sätetele vastavad 
käesoleva määruse ettepaneku tekstis ühtset lubade andmise menetlust käsitlevad sätted, mille 
tõttu komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 ei ole enam vajalik. Uue määruse ettepaneku 
kohaselt tuleb avaldada uued juhised taotlejate abistamiseks. Varasemad juhised peaksid 
edasi kehtima, kuni need asendatakse uute, muudetud juhistega.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Et tagada järjepidevus määrusega (EÜ) 
nr 258/97, tuleb toidu uuenduslikuna 
käsitlemise kriteeriumina säilitada olulisel 
määral ühenduses inimtoiduna kasutamise 
puudumine enne määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaldamiskuupäeva, st 15. maid 1997.

(4) Et tagada järjepidevus määrusega (EÜ) 
nr 258/97, tuleb toidu uuenduslikuna 
käsitlemise kriteeriumina säilitada olulisel 
määral ühenduses inimtoiduna kasutamise 
puudumine enne määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaldamiskuupäeva, st 15. maid 1997.
Ühenduses kasutamine tähendab 
liikmesriikides kasutamist, sõltumata 
nende Euroopa Liiduga ühinemise 
kuupäevast.

Selgitus

Selles ettepanekus selgitatakse, milline on määruse mõju ulatus siseturul, ning suurendatakse 
seega asjaomaste ringkondade õiguskindlust, eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides.

Muudatusettepanek 3

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 
arvata. Sellist toitu peaks reguleerima 
erimäärus, mis võetakse vastu 
kaasotsustamismenetlust kasutades, mitte 
ühtse menetlusega. Komisjon peaks 
sellekohase õigusakti ettepaneku esitama 
enne käesoleva määruse jõustumist. Kuni 
kloonitud loomi käsitleva määruse 
jõustumiseni peaks kloonitud loomadest 
ja nende järglastest toodetud toidu turule 
toomise suhtes kehtima moratoorium.
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Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kui toode võib kõiki selle tunnuseid 
arvestades vastata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. novembri 2001. aasta 
direktiivis 2001/83/EÜ (inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate 
ühenduse eeskirjade kohta)1 sätestatud 
ravimi määratlusele ja muudes ühenduse 
õigusaktides sätestatud tootemääratlusele, 
tuleks kohaldada määrust 2001/83/EÜ.
Seega võib liikmesriik, juhul 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

Vastavalt määruses 178/2002 antud toidu määratlusele ei saa toode, mis on ravim, olla toit.
Kuna toote liigitamine ravimina vastavalt direktiivile 2001/83 ei ole liikmesriikide seas 
täielikult ühtlane, esineb erinevusi toote liigitamises ravimiks. See avaldab mõju ka 
ühtlustamisele toidusektoris. Uuendtoidu käsitlemisel tõstatuvad mitmed piiritlemise 
küsimused. Käesoleva põhjendusega antakse asjaomasele tööstusharule ja tarbijatele enam 
selgust turu toimimise kohta nn piiripealsete toodete suhtes.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikides kättesaadava teabe 
põhjal tuleb selgitada, kas toitu kasutati 
olulisel määral inimeste toiduna enne 15.
maid 1997. Kui komisjonil ei ole teavet 
inimtoiduna kasutamise kohta enne 15.

(13) Liikmesriikides kättesaadava teabe 
põhjal tuleb selgitada, kas toitu kasutati 
olulisel määral inimeste toiduna enne 15.
maid 1997. Kui komisjonil ei ole teavet 
inimtoiduna kasutamise kohta enne 15.
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maid 1997, tuleb kehtestada lihtne ja 
läbipaistev liikmesriike ja kõiki huvitatud 
pooli hõlmav menetlus selle teabe 
kogumiseks.

maid 1997, tuleb kehtestada liikmesriike ja 
kõiki huvitatud pooli hõlmav menetlus 
selle teabe kogumiseks. Menetlus peaks 
olema lihtne ja läbipaistev ning vältima 
mis tahes õigustamatut turu häirimist ja 
see tuleks vastu võtta hiljemalt kuus kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist. 

Selgitus

Teabe kogumise menetlus võib hõlmata küsimuste tõstatamist toodete kohta, mis on lõplikult 
tunnistatud mitteuuendtoiduks. Andmete läbipaistva kogumise käigus ei tohiks ebaõiged 
järeldused uuendtoidu staatuse kohta mõjutada negatiivselt nende toodete 
konkurentsivõimalusi. Komisjoni menetlus peaks seepärast olema tundlik selliste probleemide 
suhtes ning vältima mis tahes õigustamatut turu häirimist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ohutushindamise ja lubade andmise 
suhtes tuleb kohaldada ühtlustatud 
tsentraliseeritud menetlust, mis oleks 
tõhus, kiire ja läbipaistev. Edasist 
ühtlustamist arvestades peaksid erinevad 
loa andmise menetlused, uuendtoidu 
ohutuse hindamine ja nende ühenduse 
loetelusse kandmine toimuma vastavalt 
menetlusele, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EÜ) nr […], millega 
kehtestatakse toidu lisaainete, 
toiduensüümide ning lõhna- ja maitseainete 
lubade andmise ühtne menetlus.

(15) Ohutushindamise ja lubade andmise 
suhtes tuleb kohaldada ühtlustatud 
tsentraliseeritud menetlust, mis oleks 
tõhus, kiire ja läbipaistev. Edasist 
ühtlustamist arvestades peaksid erinevad 
loa andmise menetlused, uuendtoidu 
ohutuse hindamine ja nende ühenduse 
loetelusse kandmine toimuma vastavalt 
menetlusele, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EÜ) nr […], millega 
kehtestatakse toidu lisaainete, 
toiduensüümide ning toidu lõhna- ja 
maitseainete lubade andmise ühtne 
menetlus. Uuendtoidu lubade 
väljastamisel tuleks võtta arvesse ka muid 
kõnealuse küsimusega seotud 
asjakohaseid, sealhulgas eetilisi, tegureid.

Selgitus

On ülimalt oluline, et uuendtoidu lubade väljastamisel (sest uuendtoidu alla kuulub ka 
nanotehnoloogia abil või kloonimisega saadud uuendtoit) võetakse arvesse kõiki lõpliku 
otsuse tegemisel üliolulisi asjaomaseid tegureid, sealhulgas eetilisi küsimusi.
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Muudatusettepanek 7

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, tuleks kaitsta uuenduslike 
ideede algatajate investeeringuid 
käesoleva määruse kohaseid rakendusi 
toetava info ja andmete kogumisel.
Uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
toetuseks esitatud uusi teaduslikke 
tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid ei 
tohi 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.

Selgitus

Põhjenduse 20 sõnastus peaks olema sarnane määruse 1924/2006 (toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta) põhjendusega 31.

Muudatusettepanek 8

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 

(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 
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täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega. Seega võib 
uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
eeldada kasutamise eritingimusi või 
märgistamise kohustusi.

täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega, mis võivad sisaldada 
eetiliste kaalutlustega seotud infot. Seega 
võib uuendtoidu kandmine ühenduse 
loetellu eeldada kasutamise eritingimusi 
või märgistamise kohustusi.

Selgitus

On ülimalt oluline, et uuendtoidu märgistamisel (sest uuendtoidu alla kuulub ka 
nanotehnoloogia abil või kloonimisega saadud uuendtoit) võetakse vajadusel arvesse eetilisi 
küsimusi, sest tarbijatel on vaja teadlike valikute ja ostude tegemiseks läbipaistvat teavet.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) 
ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja 
tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted.
Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid 
teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega.

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) 
ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja 
tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted.
Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid 
teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega.
Kui taotleja soovib, et uuendtoidule 
antaks vastavalt eespool nimetatud 
määruse artiklile 17 või 18 tervisealase 
väite luba, ning kui uuendtoidu loa ja 
tervisealase väite loa taotlus esitatakse 
ühel ajal ning kummaski taotletakse ka 
konfidentsiaalsete andmete kaitset, siis 
peaks andmekaitse periood taotleja 
nõudmisel algama ühel ajal ja kulgema 
paralleelselt.

Selgitus

Kahte sisuliselt omavahel seotud, ühtviisi konfidentsiaalsetel andmetel põhinevat taotlust 
ühele ja samale tootele uuendtoidu loa ja tervisealase väite loa saamiseks võiks käsitleda 
kahte erinevat ajakava järgides. Järelikult võiks suur osa ühe loa järgsest 
andmekaitseperioodist olla juba läbi, enne kui selle loaga sisuliselt seotud teise loa järgne 
andmekaitseperiood algab. Tuleb rakendada meetmeid, et kahe omavahel sisuliselt seotud loa 
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andmekaitseperioodi saaks teineteisega ühitada, juhul kui taotleja seda nõuab.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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) Põhjendatud juhtudel tuleks
konsulteerida komisjoni 16. detsembri 
1997. aasta otsusega loodud teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, 
et saada nõuandeid uuendtoidu 
turuletoomisega seotud eetilistes 
küsimustes.

Selgitus

Üldistes põhjendatud küsimustes (näiteks nano- või kloonimistehnoloogia kasutamine) on 
igati kohane, et eetiliste küsimustega pöördutakse konsulteerimiseks teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma poole.  

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt 
ühenduse turule toodud uuendtoit peab 
jääma turule. Määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaselt lubatud uuendtoit tuleb kanda 
käesoleva määrusega kehtestatud ühenduse 
uuendtoidu loetellu. Lisaks tuleb määruse
(EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatud taotlusi,
mille kohta ei ole tehtud lõplikku otsust
enne käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäeva, käsitleda käesoleva 
määruse alla kuuluvate taotlustena.

(25) Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt 
ühenduse turule toodud uuendtoit peab 
jääma turule. Määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaselt lubatud uuendtoit tuleb kanda 
käesoleva määrusega kehtestatud ühenduse 
uuendtoidu loetellu. Lisaks tuleb määruse
(EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatud taotlusi,
juhul kui esmase ohutushindamise 
aruannet vastavalt määruse (EÜ) nr 
258/97 artikli 6 lõikele 3 ei ole veel 
komisjonile edastatud, samuti juhul, kui
enne käesoleva määruse
kohaldamiskuupäeva on nõutav täiendava 
ohutushindamise aruanne vastavalt sama 
määruse artikli 6 lõikele 3 või 4, käsitleda 
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käesoleva määruse alla kuuluvate 
taotlustena. Kui ametil ja liikmesriikidel 
tuleb esitada oma seisukoht, peaksid nad 
arvestama esmase ohutushindamise 
tulemust. Muid taotlusi, mis esitatakse 
enne käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäeva vastavalt määruse 
(EÜ) nr 258/97 artiklile 4, tuleks käsitleda 
määruse (EÜ) nr 258/97 sätete kohaselt.

Selgitus

Komisjoni ettepanekuna esitatud tekst on potentsiaalselt ebasoodne nendele taotlustele, mille 
kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile saadetud, kuna määruse (EÜ) nr 
258/97 kohaselt võib niisuguse taotluse rahuldada ilma seda Euroopa Toiduohutusametile 
edastamata, juhul kui seda ei vaidlustata. Kõiki taotlusi, mille kohta esmase ohutushindamise 
aruanne on juba komisjonile saadetud, tuleks edasi käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaselt.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses 
turule toomiseks, et tagada inimeste tervise 
ja tarbijakaitse kõrge tase, kindlustades 
samal ajal siseturu tõhusa toimimise.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses 
turule toomiseks, et tagada inimeste tervise 
ja tarbijakaitse kõrge tase, kindlustades 
samal ajal siseturu tõhusa toimimise ning 
soodustades uuendusi asjakohastes 
tootmisharudes.

Selgitus

Ühenduse tähtsa eesmärgina ja ühe põhjendustes märgitud kavatsusena peaks käesolev 
eesmärk sisalduma selgelt teemamääratluses.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 - punkt a - alapunkt i – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 regulatiivmenetlusele.

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. Enne käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva võetakse täiendavad 
kriteeriumid hindamiseks, kas toitu on 
kasutatud ühenduses olulisel määral 
inimeste toiduna enne 14. maid 1997, mis 
on mõeldud käesoleva määruse 
vähemoluliste elementide muutmiseks või 
täiendamiseks, vastu vastavalt artikli 15 
lõike 3 kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Selle tööstusharu ettevõtjate õiguskindluse suurendamiseks ja siseturu harmoneerimiseks 
(kuna liikmesriikide vahel on eeskirjade rakendamises suured erinevused) peab komisjon 
kehtestama selged kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas toitu on ühenduses kasutatud 
olulisel määral inimeste toiduna.  

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) „kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu,
mida on toiduna kasutatud kolmandas 
riigis, st kõnealune toit on kuulunud suure 
osa riigi elanikkonna tavapärasesse 
toiduvalikusse vähemalt 20 aastase 
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põlvkonna jooksul; ajavahemiku jooksul;

Selgitus

„Üks põlvkond” ei ole juriidilises keeles selge termin. Kui see termin asendatakse 20 aastaga, 
suureneb kõigi sidusrühmade õiguskindlus märgatavalt. See ajavahemik annab ka ette piirid, 
mille jooksul saada kogemusi eelkõige teaduslike andmete kasutamises, et otsustada, kas 
kolmandast riigist pärit uuendtoidu võib turule viia.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib koguda liikmesriikidelt 
ja/või toidukäitlejatelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 
15. maid 1997.

1. Komisjon kogub liikmesriikidelt ja/või 
toidukäitlejatelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 
15. maid 1997.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Mittevastava uuendtoidu keelustamine

Kui uuendtoidu kasutamine ei vasta 
käesoleva määruse sätetele, seda ei 
turustata.

Selgitus

See keeld peaks ära hoidma pettused ettevõtjate hulgas ja suurendama tarbijakaitset.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 ei põhjusta see probleeme tarbijate 
tervisele;

Selgitus

Uuendtoit ei tohi põhjustada probleeme tarbijate tervisele mitte ühelgi tingimusel.
Normaalsete tarbimistingimuste täiendav sätestamine on liigne ning põhjustaks praktikas 
vaid tõlgendamisprobleeme ja vähendaks ettevõtjate jaoks praktiliste otsuste prognoositavust 
selles sektoris.  Uus sõnastus tugevdab tarbijakaitset veelgi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selle esitlusviis ega kavandatud 
kasutusviis ei eksita tarbijat;

b) ei eksita tarbijat;

Selgitus

Määruses nr 258/97 esitatud määratlused on selgemad ja ühetähenduslikumad ning peaksid 
seetõttu alles jääma.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juhul kui see on ette nähtud teise toidu 
asendamiseks, ei erine see asendatavast 
toidust sellisel määral, et selle tavapärane 
tarbimine võiks põhjustada tarbijale 
toitainete vaegust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 6 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui puuduvad teaduslikud andmed 
selle kohta, milline on uuendtoidu mõju 
tervisele, ei saa seda uuendtoitu ühenduse 
loetellu kanda.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 6 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuendtoidu võib ühenduse loetellu kanda 
vaid juhul, kui on olemas pädeva asutuse 
arvamus, mis kinnitab selle toidu ohutust 
tervisele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loetelu ajakohastatakse 
vastavalt määruses (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] sätestatud menetlusele.

1. Ühenduse loetelu ajakohastatakse 
vastavalt määruses (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] sätestatud menetlusele ja 
komisjon avaldab selle oma veebisaidi 
vastaval lehel.

Selgitus

Samamoodi tuleks teha internetis kättesaadavaks kolmandatest riikidest pärit toitude loetelu 
ja ühenduse uuendtoitude loetelu.
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Muudatusettepanek 23

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 
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.

välja jäetud

Esimeses lõigus osutatud juhtudel 
märgitakse uuendtoidu kohta ühenduse 
loetellu tehtud sissekandes lisaks lõikes 2 
osutatud teabele:
(a) uuendtoidu ühenduse loetellu 
kandmise kuupäev;
(b) asjaolu, et kanne põhineb uutel 
teaduslikel tõenditel ja/või 
konfidentsiaalsetel teaduslikel andmetel, 
mida kaitstakse vastavalt artiklile 12;
(c) taotleja nimi ja aadress.

Selgitus

On sobivam, et kogu käesolev lõige kuulub artikli 12 alla, kuhu need lõigud on nüüd üle
viidud.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne artiklis 12 sätestatud 
ajavahemiku lõppu ajakohastatakse 

välja jäetud
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ühenduse loetelu käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
(EÜ) nr [ühtne menetlus] artikli 14 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt sellisel moel, 
et juhul kui lubatud toit vastab endiselt 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele, ei hõlma kanne enam 
käesoleva artikli lõikes 3 osutatud teavet.

Selgitus
On sobivam, et kogu käesolev lõige kuulub artikli 12 alla, kuhu need lõigud on nüüd üle 
viidud.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatele peavad olema lisatud 
dokumenteeritud andmed toidu ohutu 
kasutamise kohta kolmandas riigis.

Teatele peavad olema lisatud 
dokumenteeritud andmed toidu ohutu 
kasutamise kohta mis tahes kolmandas 
riigis.

Selgitus

Statistiliste andmete puudulikkuse tõttu on oluline arvesse võtta andmeid toidu ohutu 
kasutamise kohta mis tahes kolmandas riigis.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei tooda 
ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7. Lõikes 1 
osutatud teadet käsitatakse määruse (EÜ) 
nr XX/XXX [ühtne menetlus] artikli 3 
lõikes 1 osutatud taotlusena.

Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei tooda 
ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7. Lõikes 1 
osutatud teadet käsitatakse määruse (EÜ) 
nr XX/XXX [ühtne menetlus] artikli 3 
lõikes 1 osutatud taotlusena. Teise 
võimalusena võib taotleja otsustada teate 
tagasi võtta.
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Selgitus

Võrreldes tõenditega toidu ohutu kasutamise kohta kolmandas riigis, mis tuleb lisada teatele 
artikli 8 kohaselt, oleksid taotluse täiendamiseks nõutavad andmed tunduvalt ulatuslikumad.
Seetõttu peaks taotlejale jääma võimalus teade tagasi võtta ning teade ei peaks automaatselt 
muutuma taotluseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teatab sellest asjaomasele 
toidukäitlejale viie kuu jooksul pärast 
lõikes 1 osutatud teatamise kuupäeva.

Komisjon teatab sellest asjaomasele 
toidukäitlejale põhjendamatu viivituseta ja 
põhjuseid esitades mitte hiljem kui viie 
kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teatamise kuupäeva.

Selgitus

Õiguskindluse suurendamiseks peaks komisjon taotlejaid (toiduettevõtjaid) teavitama 
põhjendamatu viivituseta ja põhjuseid esitades vastuväidetest, mida ettevõtja teade esile 
kutsus.

Muudatusettepanek 28

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. Enne artikli 8 kohaldamise kuupäeva 
võetakse vastavalt artikli 14 lõike 3 
kohasele kontrolliga
regulatiivmenetlusele vastu käesoleva 
artikli üksikasjalikud rakendusmeetmed, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
vähemoluliste punktide muutmiseks, muu 
hulgas seda täiendades.

Selgitus

Selle sektori ettevõtjate õiguskindluse suurendamiseks peab komisjon kehtestama selged 
kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas toitu on ühenduses kasutatud olulisel määral inimeste 
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toiduna.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajaduse korral ja tihedas 
koostöös ametiga kättesaadavaks 
tehnilised juhised ja vahendid, et aidata 
toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva 
määruse kohaste taotluste 
ettevalmistamisel ja esitamisel.

Komisjon teeb tihedas koostöös ametiga 
aktiivset koostööd toidukäitlejatega, 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtetega, nende käesoleva määruse 
kohaste taotluste ja teadete
ettevalmistamisel ja esitamisel ning annab 
neile võimalikult palju tehnilisi juhiseid ja 
vahendeid, sealhulgas võimaluse esitada 
ühtne elektrooniline taotlus.

Selgitus

Ettevõtjatele on vaja anda tehnilisi juhiseid ja vahendeid ning see peaks olema komisjoni 
aktiivne ülesanne. Praktiliseks näiteks oleks ühtne elektrooniline taotlus või liikmesriikides 
tavaliselt kasutatavad muud e-valitsuse elemendid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 10 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet: Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet, eriti 
kui ta peab seda vajalikuks:

Selgitus

Määratleb formaalselt artikli rakendusala.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 10 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrdleb vajadusel, kas toit on sama 
ohutu kui juba ühenduse turul olev 
võrreldava toidukategooria toit või toit, 
mille asendamiseks uuendtoit on ette 
nähtud;

(a) teeb kindlaks, kas toit on sama ohutu 
kui juba ühenduse turul olev võrreldava 
toidukategooria toit või toit, mille 
asendamiseks uuendtoit on ette nähtud;

Selgitus

Nõude kohta, mis näeb ette uuendtoidu ohutuse võrdlemist võrreldava toidukategooriaga, on 
vaja rangemat sõnastust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib toiduohutuse põhjustel ja 
ameti arvamust arvestades kehtestada 
turustamisjärgse järelevalve nõuded. Toidu 
ühenduse turule toonud käitleja on vastutav 
asjaomase toidu ühenduse uuendtoidu 
loetellu kandmisel täpsustatud 
turustamisjärgsete nõudmiste rakendamise 
eest.

1. Komisjon võib toiduohutuse põhjustel ja 
ameti arvamust arvestades kehtestada 
asjakohaseks piiratud ajavahemikuks
turustamisjärgse järelevalve nõuded. Seda 
toidu turujärelevalve asjakohast 
ajavahemikku võib põhjendatud juhtudel 
pikendada veel üheks asjakohaseks 
piiratud ajavahemikuks. Toidu ühenduse 
turule toonud käitleja on vastutav 
asjaomase toidu ühenduse uuendtoidu 
loetellu kandmisel täpsustatud 
turustamisjärgsete nõudmiste rakendamise 
eest.

Selgitus

Vabaturu toimimisse sekkumist uuendtoidu turustamisjärgse järelevalve vormis tuleb pidada 
erandiks ning seetõttu kehtib selle suhtes kohane ja rangelt piiratud ajavahemik, et 
ettevõtjatel ei tekiks oma toodete suhtes piiramatuks ajaks õiguskindlusetust.  
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 11 a (uus) (II peatükis)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Eetika ja uute tehnoloogiate Euroopa 

töörühm
Vajadusel võib komisjon omal algatusel 
või liikmesriikide taotlusel konsulteerida
eetika ja uute tehnoloogiate Euroopa 
töörühmaga eetilistes küsimustes, mis on 
seotud eetika mõistes oluliste teadus- ja 
uute tehnoloogiate projektidega, et saada 
töörühma arvamust eetilistes küsimustes.
Komisjon teeb töörühma arvamuse 
avalikult kättesaadavaks, sealhulgas 
avaldades selle oma kodulehe 
eriotstarbelisel lehel.

Selgitus

Põhjendatud juhtudel (näiteks nano- või kloonimistehnoloogia kasutamine) on igati kohane, 
et eetiliste küsimustega pöördutakse konsulteerimiseks teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma poole. Sellise konsultatsiooniprotsessi võib algatada komisjon ise või 
liikmesriigid. Läbipaistvuse ja ekspertide ning avalikkuse kaasamise huvides tuleb arvamus 
avaldada internetis.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta.

1. Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta. Kui uute 
teaduslike tõendite ja konfidentsiaalsete 
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andmete suhtes, mis käesoleva artikli 
alusel on kaitstud, kohaldatakse ka 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] 
määruses (EÜ) nr …/…, [millega 
kehtestatakse toidu lisaainete, 
toiduensüümide ning toidu lõhna- ja 
maitseainete lubade andmise ühtne 
menetlus]¹, sätestatud 
konfidentsiaalsuseeskirju, siis kohandab 
komisjon konfidentsiaalsuse kaitse 
ajavahemiku proportsionaalselt 
viieaastase andmete kaitse 
ajavahemikuga.
__________________
1ELT L…

Selgitus

Raportis täpsustatakse, kuidas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega 
kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade 
andmise ühtne menetlus) artiklile12 ühendatakse isikuandmete kaitse sellise teabe 
konfidentsiaalsuse (salajasuse) eeskirjadega. Nii andmete kaitse ajavahemiku kui ka 
konfidentsiaalsuse kaitse ajavahemiku suhtes rakendatakse proportsionaalsuse põhimõtet, mis 
hõlmab teaduslike teadmiste jagamise ja tarbijatele (näiteks allergikud jne) antava teabe 
läbipaistvuse tugevdamist.   

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina määruse (EÜ) nr .../...
[ühtne menetlus] artikli 7 lõikest 4 
tehakse otsus ühenduse loetelu 
ajakohastamise kohta seoses muu 
uuendtoiduga kui mõnest kolmandast 
riigist pärit traditsiooniline toit, vastavalt 
käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 
osutatud regulatiivmenetlusele, juhul kui 
käesoleva artikliga kooskõlas kaitstakse 
uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid. Sellisel juhul 
antakse luba esimeses lõigus täpsustatud 
ajaks.
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(Selle muudatusettepaneku tekst oli varem artikli 7 lõike 3 esimene lõik)

Selgitus

Algselt artiklis 7 olnud säte on sõnastatud täpsemalt.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lõikes 1 a osutatud juhtudel 
märgitakse uuendtoidu kohta ühenduse 
loetellu tehtud sissekandes lisaks artikli 7 
lõikes 2 osutatud teabele:
a) uuendtoidu ühenduse loetellu 
kandmise kuupäev;
b) asjaolu, et kanne põhineb uutel 
teaduslikel tõenditel ja/või 
konfidentsiaalsetel teaduslikel andmetel, 
mida kaitstakse vastavalt käesolevale 
artiklile;
c) taotleja nimi ja aadress;
d) asjaolu, et punktis c täpsustatud 
taotleja jaoks on uuendtoidu turustamine 
keelatud, välja arvatud juhul, kui järgnev 
taotleja saab toidule loa ilma viiteta 
punktis b osutatud konfidentsiaalsetele 
andmetele.

(Selle muudatusettepaneku tekst oli varem artikli 7 lõike 3 teine lõik, välja arvatud punkt d)

Selgitus

Algselt artiklis 7 olnud säte on sõnastatud täpsemalt. See annab lisateavet, mis tuleb 
avaldada ühenduse loetelus.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Enne lõikes 1 sätestatud ajavahemiku 
lõppu ajakohastatakse ühenduse loetelu 
sellisel moel, et juhul kui lubatud toit 
vastab endiselt käesolevas määruses 
sätestatud tingimustele, ei hõlma kanne 
enam lõikes 3 osutatud teavet.
Käesolev meede, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Algselt artiklis 7 olnud säte on sõnastatud täpsemalt.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Ühtlustatud andmekaitse

Sõltumatult uuendtoidule vastavalt 
määruse (EÜ) nr .../... [ühtne menetlus] 
artiklitele 7 ja 14 antavast loast ning 
tervisealase väite loast vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1924/2006 artiklitele 17, 18 ja 25, 
peaks – juhul kui soovitakse saada 
uuendtoidu luba ja tervisealase väite luba 
selle uuendtoidu kohta ning andmekaitse 
on kummagi määruse sätete kohaselt 
õigustatud ja taotleja nõuab andmekaitse 
kohaldamist – nende lubade andmise ja 
Euroopa Liidu Teatajas avaldamise 
kuupäev olema sama ning 
andmekaitseperiood kulgema 
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paralleelselt.

Selgitus

Vaata selgitust põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad nendest sätetest 
komisjonile hiljemalt [kuupäev] ning 
teatavad viivitamatult ka kõikidest 
hilisematest asjassepuutuvatest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad nendest sätetest 
komisjonile hiljemalt 12 kuu jooksul ning 
teatavad viivitamatult ka kõikidest 
hilisematest asjassepuutuvatest 
muudatustest.

Selgitus

Teavitamisele kindla tähtaja seadmine (12 kuud), mille jooksul liikmesriigid peavad välja 
kuulutama eeskirjad karistuste määramise kohta käesoleva määruse rikkumise eest, 
suurendab õiguskindlust.  Lisaks sellele vastab muudatus pikemale ajavahemikule, mis on 
sätestatud teistes artiklites, mis käsitlevad rakenduskorra vastuvõtmist Euroopa Komisjoni 
poolt.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [1. jaanuariks 2015] ja lähtudes 
omandatud kogemustest saadab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määruse ja eriti selle 
artikli 8 rakendamise kohta, vajadusel koos 

Hiljemalt 31. detsembriks 2013 ja lähtudes 
omandatud kogemustest saadab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määruse ja eriti selle 
artiklite 8 ja 12 rakendamise kohta, 
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kõigi ettepanekutega. Aruanne ja 
ettepanekud tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks.

vajadusel koos kõigi ettepanekutega.
Aruanne ja ettepanekud tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks.

Selgitus

Järjepidevuse mõttes on kohasem, et määruse vaatab oma ametiaja jooksul üle Euroopa 
Parlamendi järgmine koosseis.  Pealegi tundub, et seoses artiklis 12 sätestatud andmekaitse 
uue õigusliku vahendiga oleks kohane, kui ka komisjon keskenduks oma ülevaates 
rakendamisele liikmesriikides.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuue kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest [kuupäev] 
koostab komisjon ühenduse loetelu, kandes 
sellesse määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt 
lubatud uuendtoidu, vajadusel koos kõigi 
olemasolevate loa andmise tingimustega.

Hiljemalt kuue kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest [kuupäev] 
koostab komisjon ühenduse loetelu, kandes 
sellesse niisuguse uuendtoidu, mis on 
lubatud määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt 
ja mis kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse vastavalt artiklitele 2 
ja 3, vajadusel koos kõigi olemasolevate 
loa andmise tingimustega. 

Selgitus

Vaata selgitust artikli 16 kohta.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigile määruse (EÜ) nr 258/97
artikli 4 kohaselt esitatud taotlust 
uuendtoidu turule toomiseks, mille kohta 
ei ole tehtud lõplikku otsust enne 
käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva, 
käsitletakse käesoleva määruse alla 
kuuluva taotlusena.

1. Juhul kui esmase ohutushindamise 
aruannet vastavalt määruse (EÜ) nr 
258/97 artikli 6 lõikele 3 ei ole komisjonile 
edastatud ...+, käsitletakse liikmesriigile 
nimetatud määruse artikli 4 kohaselt 
esitatud taotlust uuendtoidu turule 
toomiseks käesoleva määruse alla kuuluva 
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taotlusena. Muid taotlusi, mis esitatakse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 
lõikele 4, artiklile 4 ja artiklile 5 enne ...+, 
käsitletakse nimetatud määruse sätete 
kohaselt.
___________
+ Käesoleva määruse kohaldamiskuupäev.

Selgitus

Komisjoni ettepanekuna esitatud tekst on potentsiaalselt ebasoodne nendele taotlustele, mille 
kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile saadetud, kuna määruse (EÜ) nr 
258/97 kohaselt võib niisuguse taotluse rahuldada ilma seda Euroopa Toiduohutusametile 
edastamata, juhul kui seda ei vaidlustata. Kõiki taotlusi, mille kohta esmase ohutushindamise 
aruanne on juba komisjonile saadetud, tuleks edasi käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaselt.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik lõike 1 rakendamiseks kohased 
üleminekumeetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse vähemoluliste 
punktide muutmiseks, muu hulgas seda 
täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 
14 lõike 3 kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanekuna esitatud tekst on potentsiaalselt ebasoodne nendele taotlustele, mille 
kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile saadetud, kuna määruse (EÜ) nr 
258/97 kohaselt võib niisuguse taotluse rahuldada ilma seda Euroopa Toiduohutusametile 
edastamata, juhul kui seda ei vaidlustata. Kõiki taotlusi, mille kohta esmase ohutushindamise 
aruanne on juba komisjonile saadetud, tuleks edasi käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaselt.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 20 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrust hakatakse kohaldama kuus kuud 
pärast selle avaldamise kuupäeva 
[kuupäev].

Määrust hakatakse kohaldama kaksteist 
kuud pärast selle avaldamise kuupäeva 
[kuupäev].

Selgitus

Määruse kehtivuse pikendamine kuuelt kuult 12 kuule on vajalik selleks, et komisjon saaks 
võtta vastu rakenduseeskirjad üksikute artiklite kohta, samuti annab see liikmesriikidele ja 
antud sektori ettevõtjatele vajaliku aja ettevalmistuste parandamiseks.
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