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Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 42

Euroopa Parlament lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. en

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 1 a (uus)

-1 a) Tuleks tähele panna, et mitmekesine, 
tasakaalustatud toitumine on hea tervise 
eeltingimus, et üksikute toodete tähtsus 
võrreldes toitumise kui tervikuga on 
suhteline ja et toitumine on ainult üks 
paljudest teguritest, mis mõjutavad 
teatavate haiguste tekkimist inimesel. 
Inimhaiguste põhjustamisel on oma osa ka 
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sellistel muudel teguritel nagu vanus, 
geneetiline eelsoodumus, kehalise 
aktiivsuse tase, tubaka ja muude ainete 
kasutamine, keskkonnamõjud ja stress. 
Euroopa Liit peab tervisealaste soovituste 
koostamisel võtma arvesse kõiki neid 
tegureid.

Or. fr

Justification

The legislative text should begin with this reminder.

Muudatusettepaneku esitaja John Bowis

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 3 a (uus)

3 a) Käesolevat määrust ei kohaldata 
lihtteadetele, ükskõik, kas need on 
kommertsteadaannetes, 
tervisekaitseasutuste kampaaniates või 
mitte, mis kutsuvad üles teatavate 
toiduainete tervislikule tarbimisele, näiteks  
puuvilja, köögivilja ja rasvase kala 
portsjonite soovitatav kogus.

Or. en

Justification

The Regulation should not ban communication of healthy eating messages in campaigns by 
national authorities and their representation in the labelling, advertising or presentation of 
foods. There are campaigns in Member States to promote the consumption of fruit and 
vegetables and oily fish, for example.

Muudatusettepaneku esitaja Jules Maaten

Muudatusettepanek 45
Põhjendus 4 a (uus)

4 a) Nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiiv 
89/398/EMÜ eritoiduks ettenähtud 
toiduaineid käsitlevate liikmesriikide 
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õigusaktide ühtlustamise kohta sätestab 
erieeskirjad eritoidu koostisele ja 
märgistusele, eelkõige selliste toiduainete 
toitumiskarakteristikute osas. Selle 
tulemusel ei ole käesoleva määruse mitmed 
sätted kohaldatavad eritoidule. Seepärast 
on vajalik, et eritoitu iseloomustav 
toiteväärtust ja tervist puudutav teave oleks 
vabastatud käesoleva määruse sätete alla 
kuulumisest ulatuses, mis on vajalik, et 
iseloomustada nende toodete sobilikkust 
kavandatud kasutamiseks.

Or. en

Justification

Foods for particular nutritional uses are foodstuffs which are intended for people with special 
nutritional needs. Certain areas of the proposed Regulation are not suitable for such foods.
The proposed Recital intends to clarify Article 1(4) of the Regulation stating that it applies 
without prejudice to foods for particular nutritional uses.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 5 a (uus)

5 a) Keelatud ei ole liikmesriikide 
vabatahtlikud pakendi toiteväärtusega 
seotud teabega märgistamise skeemid, mis 
on liikmesriigi poolt heaks kiidetud ja 
vastavad käesolevas määruses sätestatud 
põhimõtetele.

Or. en

Justification

Some Member State governments are currently researching and developing the most 
consumer friendly format for voluntary front of pack nutrition labelling schemes. Once such 
schemes are introduced by the national government and until such time as there is an EU 
wide scheme, they shall not be prohibited as long as they are in line with the principles 
established by this Regulation.
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Muudatusettepaneku esitaja Holger Krahmer

Muudatusettepanek 47
Põhjendus 6

6) Toiduaineid, millele tehakse vastava 
teabega reklaami, võivad tarbijad tajuda 
kui tooteid, mis võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele niisuguseid toitaineid 
pole lisatud, annavad toiteväärtust 
puudutava, psühholoogilise või mõne muu 
tervist puudutava eelise. See võib ajendada 
tarbijat tegema otsuseid, mis mõjutavad 
konkreetsete toitainete või muude ainete 
osakaalu tema üldises toidus vahetult 
sellisel viisil, mis ei vasta asjakohastele 
teaduslikele soovitustele. Selleks et 
takistada seda võimalikku soovimatut 
efekti, peetakse kohaseks kehtestada 
niisugust teavet kandvatele toodetele 
teatavad piirangud. Selles osas on teatavate 
ainete – näiteks alkoholi – osakaal tootes 
või toote toiteväärtusprofiil sobiv kriteerium 
otsustamaks, kas toode võib teavet kanda.

kustutatud

Or. de

Justification

Merely asserting the 'undesirable' effect of nutrition and health claims in a recital cannot 
justify 'nutrient profiles' and the further bans on nutrition and health claims in the 
Commission proposal. This applies in particular to the supposed justification of the total ban 
on nutrition and health claims in relation to beverages containing more than 1.2% by volume 
of alcohol.

In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 178/2002, adequate risk assessment and 
analysis - and not the mere statement of presumed links - is the precondition for food law 
standardisation. Without the requisite risk analysis, there can thus be no basis for the 
legislative approach involving 'nutrient profiles'.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 48
Põhjendus 6
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6) Toiduaineid, millele tehakse vastava 
teabega reklaami, võivad tarbijad tajuda kui 
tooteid, mis võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele niisuguseid toitaineid pole 
lisatud, annavad toiteväärtust puudutava, 
psühholoogilise või mõne muu tervist 
puudutava eelise. See võib ajendada tarbijat 
tegema otsuseid, mis mõjutavad 
konkreetsete toitainete või muude ainete 
osakaalu tema üldises toidus vahetult sellisel 
viisil, mis ei vasta asjakohastele teaduslikele 
soovitustele. Selleks et takistada seda 
võimalikku soovimatut efekti, peetakse 
kohaseks kehtestada niisugust teavet 
kandvatele toodetele teatavad piirangud. 
Selles osas on teatavate ainete – näiteks 
alkoholi – osakaal tootes või toote 
toiteväärtusprofiil sobiv kriteerium 
otsustamaks, kas toode võib teavet kanda.

6) Toiduaineid, millele tehakse vastava 
teabega reklaami, võivad tarbijad tajuda kui 
tooteid, mis võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele niisuguseid toitaineid pole 
lisatud, annavad toiteväärtust puudutava, 
psühholoogilise või mõne muu tervist 
puudutava eelise. See võib ajendada tarbijat 
tegema otsuseid, mis mõjutavad 
konkreetsete toitainete või muude ainete 
osakaalu tema üldises toidus vahetult sellisel 
viisil, mis ei vasta asjakohastele teaduslikele 
soovitustele. Selleks et takistada seda 
võimalikku soovimatut efekti, peetakse 
kohaseks kehtestada niisugust teavet 
kandvatele toodetele teatavad piirangud. 
Selles osas peaks toote toiteväärtusprofiilis 
sisalduvate ainete arvesse võtmine aitama 
määrata kindlaks teabe, mida selle toote 
kohta võib esitada.

Or. es

Justification

The possibility of informing consumers about the characteristics and properties of foodstuffs, 
including the possible consequences of ingesting them, provided that true and scientifically 
proven information is being disseminated, may be maintained and guaranteed without 
exception.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Muudatusettepanek 49
Põhjendus 6 a (uus)

6 a) Mõned tooted võivad sisaldada 
ebasoovitatavaid aineid või saasteaineid 
nagu metüülelavhõbe tuunikalas või 
PCB/dioksiin rasvases kalas. Muud toidud 
võivad sisaldada aineid nagu kofeiin või 
hormoontüüpi aineid, mis on kas 
avalikkuse tähelepanu all või 
teadusringkondades arutelu objektiks. 
Kaaludes toote kohta esitatava teabe 
asjakohasust, tuleks arvesse võtta ka seda, 
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kas kõnealune teave võib põhjustada mis 
tahes ebasoovitatava aine tarbimise 
suurenemist.

Or. en

Justification

Foods with undesirable high levels of contaminates or containing substances under public 
scrutiny should not be given a healthier image as this could lead to undesired higher 
consumption of these foods.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 50
Põhjendus 7

7) Toiteväärtusprofiili määramisel võib 
arvestada mitmesuguste toitainete ja 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
osakaalu, eriti rasva, küllastunud 
rasvhapete, transrasvhapete, 
soola/naatriumi ja suhkru osakaalu, mille 
ülemäärane tarbimine pole üldtoitumise 
raamides soovitatav, samuti ka polü- ja 
monoküllastumata rasvhapete, 
omastatavate süsivesikute osakaalu, välja 
arvatud suhkru, vitamiinide, mineraalide, 
proteiinide ja kiudainete osakaal. 
Toiteväärtusprofiilide määramisel 
arvestatakse erinevaid toiduainete 
kategooriaid ning nende toiduainete 
tähtsust ja rolli üldtoitumises. Vajalikuks 
võivad osutuda erandid juurdunud 
toiteväärtusprofiilide osas teatavatele 
kindlatele toiduainetele või toiduainete 
kategooriatele sõltuvalt nende rollist ja 
tähtsusest elanikkonna toitumiskäitumises. 
See nõuaks kompleksset tehnilist pingutust; 
komisjonile tuleks teha ülesandeks 
vastavate meetmete kehtestamine.

kustutatud

Or. en



AM\555844ET.doc 7/182 PE 353.660v01-00
Freelance-tõlge

ET

Justification

Establishing objective and science based nutrient profiles may prove an impossible task, as 
the impact of a foodstuff on health is not determined by its nutritional composition but by its 
use. People eat meals, which are combinations of individual foods, not foods in isolation.
Against this background any policies based on such profiles are likely to be incoherent and 
lead to arbitrary decisions. Additionally, nutrient profiles will not serve any purpose from a 
health educational point of view.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 51
Põhjendus 7

7) Toiteväärtusprofiili määramisel võib 
arvestada mitmesuguste toitainete ja 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
osakaalu, eriti rasva, küllastunud 
rasvhapete, transrasvhapete, 
soola/naatriumi ja suhkru osakaalu, mille 
ülemäärane tarbimine pole üldtoitumise 
raamides soovitatav, samuti ka polü- ja 
monoküllastumata rasvhapete, 
omastatavate süsivesikute osakaalu, välja 
arvatud suhkru, vitamiinide, mineraalide, 
proteiinide ja kiudainete osakaal. 
Toiteväärtusprofiilide määramisel 
arvestatakse erinevaid toiduainete 
kategooriaid ning nende toiduainete tähtsust 
ja rolli üldtoitumises. Vajalikuks võivad 
osutuda erandid juurdunud 
toiteväärtusprofiilide osas teatavatele 
kindlatele toiduainetele või toiduainete 
kategooriatele sõltuvalt nende rollist ja 
tähtsusest elanikkonna toitumiskäitumises. 
See nõuaks kompleksset tehnilist pingutust;
komisjonile tuleks teha ülesandeks vastavate 
meetmete kehtestamine

7) Toiteväärtusprofiili määramisel peaks
arvestama kõikide erinevate toitainete ja 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
osakaalu. Toiteväärtusprofiilide määramisel 
arvestatakse erinevaid toiduainete 
kategooriaid ning nende toiduainete tähtsust 
ja rolli üldtoitumises. Vajalikuks võivad 
osutuda erandid juurdunud 
toiteväärtusprofiilide osas teatavatele 
kindlatele toiduainetele või toiduainete 
kategooriatele sõltuvalt nende rollist ja 
tähtsusest elanikkonna toitumiskäitumises. 
See nõuaks kompleksset tehnilist pingutust;
Euroopa Toiduohutusametile tuleks teha 
ülesandeks vastavate meetmete 
kehtestamine.

Or. de

Justification

The establishment of nutrient profiles is a scientific exercise and should consequently be 
undertaken by EFSA exclusively. These nutrient profiles should be recognised by the 
Commission. Nutrient profiles should not be reduced to the sugar, salt and fat content of the 
food in question.
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Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 52
Põhjendus 7 a (uus)

7 a) Tarbijad vajavad üha enam 
usaldusväärset ja objektiivset teavet 
tarbitava toidu kvaliteedi kohta. 
Toiteväärtusprofiilide abil on võimalik 
koostada kvaliteeditähistus, mis annab 
tarbijatele teavet suhkru, naatriumi/soola, 
küllastunud rasva, transrasvhapete ja 
muude toidus sisalduvate toitainete 
(vitamiinid, mineraalid ja kiudained) kohta. 
Selline kvaliteeditähis on oluline vahend 
degeneratiivsete haiguste, nagu südame-
veresoonkonna haiguste ja vähi vastu 
võitlemisel. 

Or. nl

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 53
Põhjendus 9

9) Tagamaks esitatava teabe tõesust, on 
vajalik, et teabe aluseks olevat ainet oleks 
lõpptootes piisavas koguses või et ainet 
tootes ei sisaldu või et ainet sisaldub sobivalt 
vähendatud koguses, et saavutada väidetav 
toitumisalane või füsioloogiline mõju. Aine 
peaks ka olema organismi poolt omastatav. 
Lisaks peaks oluline kogus ainet, mis tekitab 
väidetava toitumisalase või füsioloogilise 
mõju, olema omastatav sellise koguse 
toiduga, mille tarbimist võib mõistlikult 
eeldada.

9) Tagamaks esitatava teabe tõesust, on 
vajalik, et teabe aluseks olevat ainet oleks 
lõpptootes piisavas koguses või et ainet 
tootes ei sisaldu või et ainet sisaldub sobivalt 
vähendatud koguses, et saavutada väidetav 
toitumisalane või füsioloogiline mõju. Aine 
peaks ka olema organismi poolt omastatav. 
Lisaks peaks oluline kogus ainet, mis tekitab 
väidetava toitumisalase või füsioloogilise 
mõju, olema omastatav sellise koguse 
toiduga, mille tarbimist võib mõistlikult 
eeldada. Mis tahes sisalduse deklaratsiooni 
aluseks peaksid olema aktiivsete 
toimeainete standardväärtused, võttes 
arvesse sesoonseid ja töötlemisega seotud 
kõikumisi. Võrreldavate testitulemuste 
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tagamiseks peavad olemas olema 
ühtlustatud testimismeetodid. 

Or. en

Justification

It is necessary to base any content declaration on both harmonised testing methods and 
average active substance values to avoid any misinterpretation of result leading to misleading 
consumer information.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 54
Põhjendus 11

11) Teaduslik põhjendatus peaks olema 
peamine aspekt, mida tuleks arvestada 
toiteväärtust ja tervist puudutava teabe 
kasutamisel, ning teavet kasutavad 
toidukäitlejad peaksid seda põhjendama.

11) Teaduslik põhjendatus peaks olema 
peamine aspekt, mida tuleks arvestada 
toiteväärtust ja tervist puudutava teabe 
kasutamisel, ning teavet kasutavad 
toidukäitlejad peaksid seda põhjendama. 
Selline teaduslik põhjendatus peaks olema 
proportsionaalne tootest saadava hüve 
olemusega. 

Or. fr

Justification

The general principles adopted by the Regulation setting up the European Food Safety 
Authority mean that we need to establish proportionality levels in terms of the claimed nature 
of the product: the level of scientific substantiation required for a claim of reduced risk of 
illness would therefore be higher than that required for a functional claim.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 55
Põhjendus 11

11) Teaduslik põhjendatus peaks olema 
peamine aspekt, mida tuleks arvestada 
toiteväärtust ja tervist puudutava teabe 
kasutamisel, ning teavet kasutavad 
toidukäitlejad peaksid seda põhjendama.

11) Teaduslik põhjendatus peab olema 
peamine aspekt, mida tuleks arvestada 
toiteväärtust ja tervist puudutava teabe 
kasutamisel, ning teavet kasutavad 
toidukäitlejad peaksid seda põhjendama
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Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard ja Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 56
Põhjendus 12

12) Võttes arvesse toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabega esitletavate toiduainete 
head mainet ja võimalikku mõju, mis 
sellistel toiduainetel võib olla 
toitumisharjumustele ja toitainete 
tarbimisele tervikuna, peaks tarbijal olema 
võimalik hinnata oma toitumise üldist 
kvaliteeti. Seepärast peaks toiteväärtust 
puudutav teave märgistusel olema 
kohustuslik ja tervist puudutava teabega 
toodetel peaks see olema põhjalik.

12) Võttes arvesse toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabega esitletavate toiduainete 
head mainet ja võimalikku mõju, mis 
sellistel toiduainetel võib olla 
toitumisharjumustele ja toitainete 
tarbimisele tervikuna, peaks tarbijal olema 
võimalik hinnata oma toitumise üldist 
kvaliteeti. Seepärast peaks toiteväärtust 
puudutav teave märgistusel olema 
kohustuslik ja toiteväärtust ja/või tervist 
puudutava teabega toodetel peaks see olema 
põhjalik.

Or. en

Justification

Nutritional labelling is equally important for nutrition and health claims

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 57
Põhjendus 13

13) Samuti tuleks luua lubatud toiteväärtust 
puudutava teabe ja selle spetsiifiliste 
kasutamistingimuste nimekiri, mille aluseks 
on sellise teabe kasutamistingimused, milles 
on kokku lepitud siseriiklikul või 
rahvusvahelisel tasemel ja mis on 
kehtestatud ühenduse õigusaktides. Seda 
nimekirja tuleks regulaarselt uuendada. 
Lisaks sellele on võrreldava teabe puhul 
vajalik, et võrreldavad tooted oleksid 
lõpptarbijale selgelt eristatud.

13) Samuti tuleks luua lubatud toiteväärtust 
puudutava teabe ja selle spetsiifiliste 
kasutamistingimuste nimekiri, mille aluseks 
on sellise teabe kasutamistingimused, milles 
on kokku lepitud siseriiklikul või 
rahvusvahelisel tasemel ja mis on 
kehtestatud ühenduse õigusaktides. Seda 
nimekirja tuleb regulaarselt uuendada, 
võtmaks arvesse teaduse, teadmiste ja 
tehnikate arenguid. Lisaks sellele on 
võrreldava teabe puhul vajalik, et 
võrreldavad tooted oleksid lõpptarbijale 
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selgelt eristatud.

Or. fr

Justification

The list of nutritional claims needs to be adapted to ongoing scientific and technical 
development, so that this list takes the best possible account, with the least time lag, of all new 
knowledge and techniques.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 58
Põhjendus 15

15) Lisaks toitumisele on arvukalt teisi 
faktoreid, mis võivad mõjutada psüühilist 
seisundit ja käitumist. Seega on nendest 
funktsioonidest teavitamine väga keerukas ja 
toiduainete märgistamisel ja reklaamimisel 
on lühikese teabega ulatuslikku, tõepärast ja 
jõulist sõnumit raske edastada. Seepärast on 
kohane keelata psüühilist või 
käitumispsühholoogilist mõju puudutava 
teabe kasutamine.

15) Lisaks toitumisele on arvukalt teisi 
faktoreid, mis võivad mõjutada psüühilist 
seisundit ja käitumist. Seega on nendest 
funktsioonidest teavitamine väga keerukas ja 
toiduainete märgistamisel ja reklaamimisel 
on lühikese teabega ulatuslikku, tõepärast ja 
jõulist sõnumit raske edastada. Seepärast on 
kohane psüühilist või 
käitumispsühholoogilist mõju puudutava 
teabe kasutamise korral nõuda teaduslikke 
tõendeid.

Or. de

Justification

The yardstick against which claims are assessed must be scientific evidence.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 59
Põhjendus 16

16) Komisjoni 26. veebruari 1996. aasta 
direktiiv 96/8/EÜ kehakaalu alandamiseks 
ettenähtud vähendatud energiasisaldusega 
dieetides kasutatavate toiduainete kohta [17] 
keelab direktiiviga hõlmatud toodete 
märgistusel, esitlemisel ja reklaamis viidata 
toodete tarbimise tulemusena saavutatavale 

16) Komisjoni 26. veebruari 1996. aasta 
direktiiv 96/8/EÜ kehakaalu alandamiseks 
ettenähtud vähendatud energiasisaldusega 
dieetides kasutatavate toiduainete kohta [17] 
keelab direktiiviga hõlmatud toodete 
märgistusel, esitlemisel ja reklaamis viidata 
toodete tarbimise tulemusena saavutatavale 
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kehakaalu vähenemise kiirusele või kogusele 
või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde saavutamisele. Järjest 
suuremat hulka toiduaineid, mis pole 
sõnaselgelt mõeldud kehakaalu kontrollivaks 
toitumiseks, turustatakse sellise teabega ning 
viitega toote võimele piirata kalorite 
omastamist. Seepärast on kohane keelata 
kõikidel toiduainetel viited niisugustele 
omadustele.

kehakaalu vähenemise kiirusele või kogusele 
või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde saavutamisele. Järjest 
suuremat hulka toiduaineid, mis pole 
sõnaselgelt mõeldud kehakaalu kontrollivaks 
toitumiseks, turustatakse sellise teabega ning 
viitega toote võimele piirata kalorite 
omastamist. Seepärast on kohane lubada
viiteid sellistele omadustele ainult, kui 
selleks on olemas piisav teaduslik alus.

Or. de

Justification

See justification for Article 11(1).

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip 
Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 60
Põhjendus 17

17) Tervist puudutav teave, mis kirjeldab 
juurdunud ja vaieldamatute teaduslike 
teadmiste põhjal toitainete või muude ainete 
tähtsust kasvamisele, arengule ja 
normaalsetele füsioloogilistele keha 
funktsioonidele, peaks alluma teistsugusele 
hindamisele ja lubamisele. Seepärast on vaja 
koostada lubatud teabe nimekiri, mis 
kirjeldab toitaine või mõne muu aine 
tähtsust.

17) Tervist puudutav teave, mis kirjeldab 
juurdunud ja vaieldamatute teaduslike 
teadmiste põhjal toitainete või muude ainete 
tähtsust kasvamisele, arengule ja 
normaalsetele füsioloogilistele keha 
funktsioonidele, peaks alluma teistsugusele 
hindamisele ja lubamisele. Seepärast on 
pärast ametiga konsulteerimist vaja 
koostada lubatud teabe nimekiri, mis 
kirjeldab toitaine või mõne muu aine 
tähtsust.

Or. en

Justification

“Long-established and non-controversial science” must be judged by independent scientists.
Therefore the involvement of the EFSA is necessary.
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 61
Põhjendus 17

17) Tervist puudutav teave, mis kirjeldab 
juurdunud ja vaieldamatute teaduslike 
teadmiste põhjal toitainete või muude ainete 
tähtsust kasvamisele, arengule ja 
normaalsetele füsioloogilistele keha 
funktsioonidele, peaks alluma teistsugusele 
hindamisele ja lubamisele. Seepärast on vaja 
koostada lubatud teabe nimekiri, mis 
kirjeldab toitaine või mõne muu aine 
tähtsust.

17) Tervist puudutav teave, mis kirjeldab 
juurdunud ja vaieldamatute teaduslike 
teadmiste põhjal toitainete või muude ainete 
tähtsust kasvamisele, arengule ja 
normaalsetele füsioloogilistele keha 
funktsioonidele, peaks alluma teistsugusele 
hindamisele. Seepärast on vaja koostada 
lubatud teabe nimekiri, mis kirjeldab toitaine 
või mõne muu aine tähtsust.

Or. de

Justification

See justification for Article 10(1).

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 17

17) Tervist puudutav teave, mis kirjeldab 
juurdunud ja vaieldamatute teaduslike 
teadmiste põhjal toitainete või muude ainete 
tähtsust kasvamisele, arengule ja 
normaalsetele füsioloogilistele keha 
funktsioonidele, peaks alluma teistsugusele 
hindamisele ja lubamisele. Seepärast on vaja 
koostada lubatud teabe nimekiri, mis 
kirjeldab toitaine või mõne muu aine 
tähtsust.

17) Tervist puudutav teave, mis kirjeldab 
tunnustatud teaduslike teadmiste põhjal 
toitainete või muude ainete tähtsust 
kasvamisele, arengule ja normaalsetele 
füsioloogilistele keha funktsioonidele, peaks 
alluma teistsugusele hindamisele ja 
lubamisele. Seepärast on vaja koostada 
lubatud teabe nimekiri, mis kirjeldab toitaine 
või mõne muu aine tähtsust.

Or. en

Justification

The amendment seeks to clarify this point.
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Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 19

19) Mitmekesine ja tasakaalustatud toit on 
hea tervise eeltingimus ja üksikutel toodetel 
on suhteline tähtsus kogu toitumise 
kontekstis ning selline toit on üks paljudest 
teguritest, mis mõjutavad teatavate haiguste 
puhkemist inimestel. Muud tegurid nagu 
vanus, geneetiline eelsoodumus, kehalise 
aktiivsuse tase, tubaka ja muude ainete 
tarvitamine, keskkonnamõjud ja stress 
võivad kõik mõjutada haiguste puhkemist 
inimestel. Seepärast tuleks haiguse ohu 
vähendamist käsitleva teabe suhtes 
kohaldada kindlaid märgistamisnõudeid.

19) Mitmekesine ja tasakaalustatud toit, 
mille puhul võetakse arvesse liikmesriikides 
olemasolevaid erinevaid toitumisharjumusi, 
traditsioonilisi tooteid ja gastronoomilisi 
kultuure, mis väärivad austamist ja 
säilitamist, on hea tervise eeltingimus ja 
isegi vaid üksainus toode võib olla 
vaieldamatu tähtsusega toitumisele 
tervikuna. Samuti on toit üks mitmest 
tegurist, mis mõjutab teatavate haiguste 
puhkemist inimestel. Muud tegurid nagu 
vanus, geneetiline eelsoodumus, kehalise 
aktiivsuse tase, tubaka ja muude ainete 
tarvitamine, keskkonnamõjud ja stress 
võivad kõik mõjutada haiguste puhkemist 
inimestel. Seepärast tuleks haiguse ohu 
vähendamist käsitleva teabe suhtes 
kohaldada kindlaid märgistamisnõudeid.

Or. en

Justification

The intention is to safeguard the production and distribution of typical and regional products 
of fundamental importance to good health.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 64
Põhjendus 19

19) Mitmekesine ja tasakaalustatud toit on 
hea tervise eeltingimus ja üksikutel toodetel 
on suhteline tähtsus kogu toitumise 
kontekstis ning selline toit on üks paljudest 
teguritest, mis mõjutavad teatavate haiguste 
puhkemist inimestel. Muud tegurid nagu 
vanus, geneetiline eelsoodumus, kehalise 
aktiivsuse tase, tubaka ja muude ainete 
tarvitamine, keskkonnamõjud ja stress 
võivad kõik mõjutada haiguste puhkemist 
inimestel. Seepärast tuleks haiguse ohu 

19) Mitmekesine ja tasakaalustatud toit, hea 
tervise eeltingimus, peab arvesse võtma iga 
liikmesriigi, selle regioonide ja provintside 
spetsiifilisi toitumisharjumusi. Kultuurilisi 
erinevusi gastronoomias ja traditsioonilisi 
tooteid tuleks säilitada ja need peaksid 
sisalduma hea tervise põhitingimustes. Igal 
tootel on suhteline tähtsus kogu toitumise 
kontekstis ning selline toit on üks paljudest 
teguritest, mis mõjutavad teatavate haiguste 
puhkemist inimestel. Muud tegurid nagu 
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vähendamist käsitleva teabe suhtes 
kohaldada kindlaid märgistamisnõudeid.

vanus, geneetiline eelsoodumus, kehalise 
aktiivsuse tase, tubaka ja muude ainete 
tarvitamine, keskkonnamõjud ja stress 
võivad kõik mõjutada haiguste puhkemist 
inimestel. Seepärast tuleks haiguse ohu 
vähendamist käsitleva teabe suhtes 
kohaldada kindlaid märgistamisnõudeid.

Or. es

Justification

The aim is to safeguard the production and distribution of typical products essential for the 
good health of individuals.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 19

19) Mitmekesine ja tasakaalustatud toit 
on hea tervise eeltingimus ja üksikutel 
toodetel on suhteline tähtsus kogu toitumise 
kontekstis ning selline toit on üks paljudest 
teguritest, mis mõjutavad teatavate haiguste 
puhkemist inimestel. Muud tegurid nagu 
vanus, geneetiline eelsoodumus, kehalise 
aktiivsuse tase, tubaka ja muude ainete 
tarvitamine, keskkonnamõjud ja stress 
võivad kõik mõjutada haiguste puhkemist 
inimestel. Seepärast tuleks haiguse ohu 
vähendamist käsitleva teabe suhtes 
kohaldada kindlaid märgistamisnõudeid.

19) Mitmekesine ja tasakaalustatud toit 
on hea tervise eeltingimus ja üksikutel 
toodetel on suhteline tähtsus kogu toitumise 
kontekstis ning selline toit on üks paljudest 
teguritest, mis mõjutavad teatavate haiguste 
puhkemist inimestel. Muud tegurid nagu 
vanus, geneetiline eelsoodumus, kehalise 
aktiivsuse tase, tubaka ja muude ainete 
tarvitamine, keskkonnamõjud ja stress 
võivad kõik mõjutada haiguste puhkemist 
inimestel. 

Or. fr

Justification

Amendment necessary for the sake of consistency with the amendments to Articles 2 and 13.
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Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 20

20) Tagamaks, et tervist puudutav teave 
oleks tõene, selge, usaldusväärne ja
tarbijale tervisliku toitumisviisi 
otsustamisel abistav, tuleks ameti 
hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervist 
puudutava teabe sõnastust ja esitust. 

kustutatud

Or. de

Justification

In this recital the Commission is seeking to justify the checks on the wording of health claims 
by the European Food Safety Authority (EFSA). The EFSA is only responsible for scientific 
evaluation, however, and has no expertise in communication. Moreover, neither the EFSA nor 
the applicants would be capable of assessing the corresponding texts in all the Community 
languages.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 67
Põhjendus 20

20) Tagamaks, et tervist puudutav teave 
oleks tõene, selge, usaldusväärne ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi otsustamisel abistav, 
tuleks ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervist 
puudutava teabe sõnastust ja esitust.

20) Tagamaks, et tervist puudutav teave 
oleks tõene, selge, usaldusväärne ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi otsustamisel abistav, 
tuleb ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervist 
puudutava teabe sõnastust ja esitust. 
Lubamismenetluse käigus tuleb 
tarbijaliitude hulgas korraldada küsitlus 
teabe tajumise ja mõistmise kohta.

Or. en

Justification

It is necessary to strengthen clarify that EFSA opinion must be considered. Consumers might 
perceive the meaning of a claim differently from the intention of scientists and/or industry. It 
is therefore important to introduce a consumer panel in the authorisation procedure.
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Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 68
Põhjendus 20

20) Tagamaks, et tervist puudutav teave 
oleks tõene, selge, usaldusväärne ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi otsustamisel abistav, 
tuleks ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervist 
puudutava teabe sõnastust ja esitust.

20) Tagamaks, et tervist puudutav teave 
oleks tõene, selge, usaldusväärne ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi otsustamisel abistav, 
tuleb ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervist 
puudutava teabe sõnastust ja esitust. 
Lubamismenetlus peaks võtma arvesse 
Euroopa või siseriiklikul tasandil 
tunnustatud tarbijakaitseühingute 
arvamust, kes suudavad hinnata teabe 
tajumist ja mõistmist.

Or. fr

Justification

Consumers may not perceive the significance of a given claim as the scientists and/or the 
industry intended. It is therefore important to take due account of the opinion returned by the 
consumer groups within the authorisation procedure.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 69
Põhjendus 20

20) Tagamaks, et tervist puudutav teave 
oleks tõene, selge, usaldusväärne ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi otsustamisel abistav, 
tuleks ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervist 
puudutava teabe sõnastust ja esitust. 

20) Tagamaks, et tervist puudutav teave 
oleks tõene, selge, usaldusväärne ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi otsustamisel abistav, 
tuleks ameti hinnangus arvestada tervist 
puudutava teabe täpset sisu ja esitust.

Or. de

Justification

The EFSA is only responsible for scientific evaluation and in its opinion should scrutinise the 
precise content, rather than the wording.
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 70
Põhjendus 21

21) Mõnedel juhtudel ei anna teaduslik riski 
hindamine üksi kogu informatsiooni, millel 
riskijuhtimise otsus peaks põhinema. 
Seepärast tuleks õiguspäraselt arvesse võtta 
muid vaadeldava küsimusega seotud 
tegureid.

21) Mõnedel juhtudel ei anna teaduslik riski 
hindamine üksi kogu informatsiooni, millel 
riskijuhtimise otsus peaks põhinema.

Or. de

Justification

See justification for Article 16(1).

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 71
Põhjendus 22

22) Läbipaistvuse huvides ja vältimaks 
korduvaid avaldusi teabe kohta, mida juba 
on hinnatud, tuleks luua sellise teabe 
register.

22) Läbipaistvuse huvides tuleks luua sellise 
teabe register.

Or. de

Justification

It is not a question of drawing up a ‘blacklist’ of wordings, since scientific evaluation of the 
information is the decisive factor.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 72
Põhjendus 24

24) Toiduaine- ja loomasöödatööstuse 
teaduslike uuringute ja arengu edendamiseks 
on asjakohane kaitsta novaatorite 
investeeringuid käesolevale määrusele 
vastava registreerimise toetamiseks info ja 

24) Toiduaine- ja loomasöödatööstuse 
teaduslike uuringute ja arengu edendamiseks 
on asjakohane kaitsta novaatorite 
investeeringuid käesolevale määrusele 
vastava registreerimise toetamiseks info ja 
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andmete saamisel. Kuid seda kaitset tuleb
ajaliselt piirata, et vältida uurimuste ja 
katsete ebavajalikku kordamist.

andmete saamisel. Kuid seda kaitset tuleb 
ajaliselt piirata, et vältida uurimuste ja 
katsete ebavajalikku kordamist. Ehkki 
novaatorite investeeringute kaitsmine on 
vajalik, on tähtis avada 
mittekonfidentsiaalsed osad avalikkusele 
uurimiseks.

Or. en

Justification

Similar to the recently adopted GMO food and feed legislation, the public should have the 
opportunity to access the dossiers for a defined period of time, respecting however the 
necessary level of confidentiality.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 73
Põhjendus 24 a (uus)

24 a) Erilist abi tuleb toimikute 
ettevalmistamisel ja sellise tsentraliseeritud 
hindamismenetlusega seoses olevate kulude 
katmisel osutada väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtetele.

Or. fr

Justification

SMEs should not be penalised by the introduction of the new system.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 74
Põhjendus 25

25) Arvestades toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet kandvate toiduainete 
erilist olemust peaksid järelevalveorganitel 
olema kasutada lisaks tavapärastele 
vahenditele lisavahendid, et võimaldada 
teostada efektiivset järelevalvet selliste 
toodete üle.

25) Arvestades toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet kandvate toiduainete 
erilist olemust peaksid järelevalveorganitel 
olema kasutada lisaks tavapärastele 
vahenditele lisavahendid, nagu näiteks 
kohustus teabest teatada, et võimaldada 
teostada efektiivset järelevalvet selliste 
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toodete üle.

Or. en

Justification

Monitoring the use of health claims is extremely important. Mandatory notification of health 
claims could best help national governments to look for the correct use of these claims and to 
monitor possible health impact on the population.

Muudatusettepaneku esitajad: Françoise Grossetête, Renate Sommer

Muudatusettepanek 75
Põhjendus 29 a (uus)

29 a) Tuleks õigeaegselt välja töötada 
üldine toitumisküsimuste ja tervislike 
toitumisharjumuste omandamise 
teabekampaania. 

Or. fr

Justification

Obesity is becoming a major problem in the European Union. A general campaign on eating 
habits should therefore be launched in parallel with the introduction of this regulation, to 
raise the awareness of the public.

Muudatusettepaneku esitaja: Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 76
Artikli 1 lõige 2 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale töötlemata kujul tarnitavate 
toiduainete märgistuses, esitluses ja 
reklaamis sisalduva toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabe suhtes. Seda kohaldatakse 
ka restoranide, haiglate, koolide, sööklate 
ja muude toitlustusettevõtete varustamiseks 
mõeldud toiduainete suhtes.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
individuaal- või masstarbimiseks mõeldud 
töötlemata toiduainete märgistuses, esitluses 
ja reklaamis sisalduva toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabe suhtes. Käesolevat määrust 
ei kohaldata puu- ja köögiviljadele.

Or. el
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Justification

Fruit and vegetables should be exempt from the scope of the Regulation because they are the 
most important features of a healthy diet and their beneficial effect on health is obvious.
Authorisation should not, therefore, be required for health claims relating to these products.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Jules Maaten, Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 77
Artikli 1 lõige 2 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale töötlemata kujul tarnitavate 
toiduainete märgistuses, esitluses ja 
reklaamis sisalduva toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabe suhtes. Seda kohaldatakse 
ka restoranide, haiglate, koolide, sööklate ja 
muude toitlustusettevõtete varustamiseks 
mõeldud toiduainete suhtes.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale töötlemata kujul tarnitavate 
toiduainete märgistuses, esitluses ja 
reklaamis sisalduva toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabe suhtes, sealhulgas kõikide 
brändide ja esitlusega seotud aspektide 
suhtes, mis võivad viidata toiteväärtust või 
tervist puudutavale teabele. Seda 
kohaldatakse ka restoranide, haiglate, 
koolide, sööklate ja muude 
toitlustusettevõtete varustamiseks mõeldud 
toiduainete suhtes.

Or. en

Justification

Promoting public health is also one of the objectives with this Regulation. Brand names can 
equally transfer both nutritional and health messages to consumers. To avoid misleading 
consumers they therefore need to be included into the scope of the legislation. Brand names 
like "The Food Doctor" are clearly misleading the consumer. Other presentational aspects, 
like packaging, should also be included in order to protect the consumers and to clarify the 
scope of the regulation.

Muudatusettepaneku esitajad: Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 78
Artikli 1 lõige 2 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale töötlemata kujul tarnitavate 
toiduainete märgistuses, esitluses ja 
reklaamis sisalduva toiteväärtust ja tervist 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale töötlemata kujul tarnitavate 
toiduainete märgistuses, esitluses ja 
reklaamis sisalduva toiteväärtust ja tervist 



PE 353.660v01-00 22/182 AM\555844ET.doc
Freelance-tõlge

ET

puudutava teabe suhtes. Seda kohaldatakse 
ka restoranide, haiglate, koolide, sööklate ja 
muude toitlustusettevõtete varustamiseks 
mõeldud toiduainete suhtes.

puudutava teabe suhtes. Seda kohaldatakse 
ka restoranide, haiglate, koolide, sööklate ja 
muude toitlustusettevõtete varustamiseks 
mõeldud toiduainete suhtes.

Seda ei kohaldata siiski toiduainetele, mida 
esitletakse ja müüakse lahtiselt, s.t ilma 
pakendita, ning puu- ja köögiviljale 
(värsked saadused).

Or. de

Justification

Small businesses, such as bakeries, which make their products themselves and sell them 
directly out of their own premises should be removed from the scope of this regulation.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 79
Artikli 1 lõige 2 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale töötlemata kujul tarnitavate 
toiduainete märgistuses, esitluses ja 
reklaamis sisalduva toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabe suhtes. Seda kohaldatakse 
ka restoranide, haiglate, koolide, sööklate ja 
muude toitlustusettevõtete varustamiseks 
mõeldud toiduainete suhtes.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse turule 
toodud ja lõpptarbijale mõeldud töötlemata 
kujul tarnitavate toiduainete märgistuses, 
esitluses ja reklaamis sisalduva toiteväärtust 
ja tervist puudutava teabe suhtes. Seda 
kohaldatakse ka restoranide, haiglate, 
koolide, sööklate ja muude 
toitlustusettevõtete varustamiseks mõeldud 
toiduainete suhtes.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 80
Artikli 1 lõige 2 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale töötlemata kujul tarnitavate 
toiduainete märgistuses, esitluses ja 
reklaamis sisalduva toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabe suhtes. Seda kohaldatakse 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale töötlemata kujul tarnitava 
toiduainete märgistuses, esitluses ja 
reklaamis sisalduva toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabe suhtes, välja arvatud 
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ka restoranide, haiglate, koolide, sööklate ja 
muude toitlustusettevõtete varustamiseks 
mõeldud toiduainete suhtes.

nõukogu 19. detsembri 2000. aasta 
määruses 2826/2000 
(põllumajandussaaduste ja -toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kohta siseturul)1 ettenähtud meetmed. Seda 
kohaldatakse ka restoranide, haiglate, 
koolide, sööklate ja muude 
toitlustusettevõtete varustamiseks mõeldud 
toiduainete suhtes.
                                               
1 EÜT L 328, 23.12.2000, lk 2. Määrust on 
muudetud määrusega (EÜ) nr 2060/2004 
(ELT L 357, 2.12.2004, lk 3).

Or. fr

Justification

The wording of the present text is ambiguous, and could lead readers to think that publicity 
also involves the promotion of agricultural products, given that there are European and 
national policies supporting information and generic promotion of agricultural products 
under the control of the Community authorities, which should be preserved, in the consumer’s 
own interest.

Muudatusettepaneku esitaja: Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 81
Artikli 1 lõige 3 

3. Toiteväärtust ja tervist puudutavat teavet, 
mis ei vasta käesoleva määruse sätetele, 
mõistetakse kui eksitavat reklaami nõukogu 
direktiivi 84/450/EMÜ tähenduses.

3. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma 
et see piiraks järgmiste ühenduse 
õigusaktide kohaldamist:

– nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiiv 
89/398/EÜ eritoiduks ettenähtud 
toiduaineid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta1 ja selle 
alusel vastu võetud direktiivid;
– nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiiv 
80/777/EÜ, millega ühtlustatakse 
liikmesriikide seadused looduslike 
mineraalvete kasutamise ja turustamise 
kohta2;
– nõukogu 3. novembri 1998. aasta 
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direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi 
kohta3;
– nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus 
(EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise 
korralduse kohta;
– nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1601/91, millega sätestatakse 
aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud 
veinijookide ja aromatiseeritud 
veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise 
ja esitlemise üldeeskirjad;
– nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1576/89 millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, nimetamise ja 
müügiks pakkumise üldeeskirjad;
– komisjoni määrus (EÜ) nr 94/2002, 
millega sätestatakse nõukogu määruse 
(EÜ) nr 2826/2000 
(põllumajandussaaduste ja -toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete
kohta siseturul) üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad.
1 EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.
2 EÜT L 229, 30.8.1980, lk 1.
3 EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32.

Or. xm

Justification

Wines, aromatised wines and spirit drinks are already subject to specific Community 
provisions governing their labelling, designation and presentation, as well as promotion and 
information. More precisely these are regulations 1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 
94/2002 and 2826/2000.

This specific Community legislation guarantees the protection and transparency of the market 
as well as the free movement of the products, since it includes effective provisions for 
attaining the objectives of the proposal under consideration, namely to guarantee a high level 
of consumer protection, facilitate the free movement of products on the internal market, 
enhance legal security for economic agents, guarantee fair competition and promote and 
protect innovation in the field of foodstuffs, to which this proposal refers.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, 
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Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 82
Artikli 1 lõige 3 a (uus)

3 a. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma 
et see piiraks järgmiste ühenduse 
õigusaktide kohaldamist:
– nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiiv 
89/398/EEÜ eritoiduks ettenähtud 
toiduaineid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta1 ja selle 
alusel vastu võetud direktiivid;
– nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiiv 
80/777/EMÜ, millega ühtlustatakse 
liikmesriikide seadused looduslike 
mineraalvete kasutamise ja turustamise 
kohta2;
– nõukogu 3. novembri 1998. aasta 
direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi 
kohta3.
1 EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.
2 EÜT l 229, 30.8.1980, p. 1.
3 EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32.

Or. en

Justification

It must be made quite clear that existing Community legislation on misleading advertising 
and on particular foodstuffs remains in force.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 83
Artikli 1 lõige 4 

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et
see piiraks konkreetseid õigussätteid 
eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta, 
mis on sätestatud ühenduse õigusaktides.

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et 
see piiraks järgmiste ühenduse õigusaktide 
kohaldamist:

nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiiv 
80/777/EÜ, millega ühtlustatakse 
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liikmesriikide seadused looduslike 
mineraalvete kasutamise ja turustamise 
kohta1;
nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiiv 
89/398/EÜ eritoiduks ettenähtud 
toiduaineid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta2;
nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, nimetamise ja 
müügiks pakkumise üldeeskirjad 3;
nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1601/91, millega sätestatakse 
aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud 
veinijookide ja aromatiseeritud 
veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise 
ja esitlemise üldeeskirjad4;
nõukogu 5. detsembri 1994. aasta määrus 
(EÜ) nr 2991/94, millega sätestatakse 
võiderasvade standardid5;
nõukogu 18. detsembri 1997. aasta määrus 
(EÜ) nr 2597/97, millega sätestatakse 
täiendavad eeskirjad piima- ja 
piimatooteturu ühise korralduse kohta 
joogipiima osas6;
nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) 
nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse 
kohta 7 ja komisjoni 29. aprilli 2002. aasta 
määrus (EÜ) nr 753/2002, milles 
sätestatakse teatavad nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1493/19998 rakenduseeskirjad;
nõukogu 19. detsembri 2000. aasta määrus 
(EÜ) nr 2826/2000 põllumajandustoodete 
ja -saaduste teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kohta siseturul9 ja 
komisjoni 18. jaanuari 2002. aasta määrus 
(EÜ) nr 94/2002, milles sätestatakse selle 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad10;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 
2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ 
toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta 11.
____________________
1 EÜT L 229, 30.8.1980, lk 1.
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2 EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.
3 EÜT L 160, 12.6.1989, lk 1.
4 EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1.
5 EÜT L 316, 9.12.1994, lk 2.
6 EÜT L 351, 23.12.1997, lk 13.
7 EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.
8 EÜT L 118, 4.5.2002, lk 1.
9 EÜT L 328, 23.12.2000, lk 2.
10 EÜT L 17, 19.1.2002, lk 20.
11 EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

Or. es

Justification

In its explanatory memorandum the Commission argues that the absence of specific 
provisions at European level is one of the reasons why a new Regulation should be drawn up, 
taking into account the numerous claims appearing on the labelling of foodstuffs. This is 
tantamount to acknowledging that the proposal is not justified in cases where specific 
provisions exist. It is obvious that there is no justification for regulating what has already 
been regulated, a principle to which this amendment is a response, expanding what is already 
envisaged in the text of the proposal.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 84
Artikli 1 lõige 4 

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et
see piiraks konkreetseid õigussätteid 
eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta, 
mis on sätestatud ühenduse õigusaktides.

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et
see piiraks konkreetseid õigussätteid, mis on 
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiivis 
2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta1.
                                               
1 EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

Or. fr

Justification

The amendment avoids superimposing new legislation on laws already in existence for this 
category of product.
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Muudatusettepaneku esitajad: Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, 
Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 85
Artikli 1 lõige 4 

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et
see piiraks konkreetseid õigussätteid 
eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta, mis 
on sätestatud ühenduse õigusaktides.

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et 
see piiraks konkreetseid õigussätteid 
eritoiduks ettenähtud toiduainete ja
toidulisandite kohta, mis on sätestatud 
ühenduse õigusaktides.

Or. en

Justification

To avoid any uncertainty on whether food supplements are included in the scope of this 
Regulation, food supplements should specifically be mentioned in Article 1.4.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 86
Artikli 1 lõige 4 

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et
see piiraks konkreetseid õigussätteid 
eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta, mis 
on sätestatud ühenduse õigusaktides.

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et 
see piiraks nõukogu direktiivis 
89/398/EMÜ1 ja selle rakendusdirektiivides 
sätestatud konkreetseid õigussätteid 
eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta. 
1 EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.

Or. en

Justification

It must be clear that existing community legislation on particular foodstuffs remains in force.
This is to ensure that foodstuffs for particular medical use (for example, to treat both in-
patient and out-patients) can continue to be used.

Muudatusettepaneku esitaja: María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 87
Artikli 1 lõige 4 

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et
see piiraks konkreetseid õigussätteid 

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et
see piiraks konkreetseid õigussätteid 
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eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta, mis 
on sätestatud ühenduse õigusaktides.

eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta, mis 
on sätestatud ühenduse õigusaktides ja 
traditsiooniliste toodete kirjeldamise, 
märgistamise ja müügiks pakkumise kohta, 
mis on muu hulgas sätestatud määrustes 
(EMÜ) nr 1576/891 ja 1601/912 ja 
määrustes (EÜ) nr 1493/19993 ja 
753/20024, ja ka reklaami ja 
asjassepuutuva teabe kohta (määrused 
(EÜ) nr 2826/2000 ja 94/20025).

                                               
1 Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, nimetamise ja 
müügiks pakkumise üldeeskirjad (EÜT L 
160, 12.6.1989, lk 1). Määrust on viimati 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 
31.12.2003, lk 1).
2 nõukogu 15. juuni 1992. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1601/92 Kanaari saarte heaks 
teatavate põllumajandussaaduste suhtes 
kohaldatavate erimeetmete kohta seoses 
struktuurimeetmetega (EÜT L 149, 
14.6.1991, lk 1). Määrust on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.
3 nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus 
(EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise 
korralduse kohta (EÜT L 179, 14.7.1999, lk 
1). Määrust on viimati muudetud komisjoni 
määrusega (EÜ) nr 1795/2003 (ELT L 262, 
14.10.2003, lk 13).
4 Komisjoni 29. aprilli 2002. aasta määrus 
(EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse 
teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 
1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori 
toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise 
ja kaitse osas (EÜT L 118, 4.5.2002, lk 1). 
Määrust on viimati muudetud määrusega 
(EÜ) nr 1991/2004 (ELT L 344, 
20.11.2004, lk 9).
5 Komisjoni 18. jaanuari 2002. aasta 
määrus (EÜ) nr 94/2002, millega 
sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 
2826/2000 (põllumajandussaaduste ja -
toodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kohta siseturul) 
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üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Määrust 
on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 
1803/2004 (ELT L 318, 19.10.2004, lk 4).

Or. fr

Justification

In its explanatory memorandum the Commission argues that the absence of specific 
provisions at European level is one of the main reasons why a new regulation should be 
drawn up, given the numerous claims appearing on the labelling of foodstuffs. There is no 
justification for regulating what has already been regulated, a principle to which this 
amendment is a response.

For example, wines, aromatised wines and spirit drinks are already the subject of specific 
Community provisions regulating labelling, description, presentation, promotional activities 
and information. The regulations in question are Regulations 1493/1999, 1601/91, 
1576/1989, 753/2002, 94/2002 and 2826/2000.

This specific Community legislation ensures protection, market transparency and the freedom 
of movement of these products, efficiently covering the objectives of the proposed new 
regulation, i.e. providing a high level of consumer protection, improving the circulation of 
products within the internal market, increasing the legal security of economic operators, 
guaranteeing fair competition, and promoting and protecting innovation in the area of the 
foods which are the subject of this proposal for a regulation.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 88
Artikli 1 lõige 4 a (uus)

4 a. Kui toode on mõiste järgi selgelt 
toiduaine või toidulisand ja selle kohta 
avaldatud teave on käesoleva määrusega 
kooskõlas, siis ei kohaldata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6 novembri 2001. 
aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimeste 
tervishoius kasutatavate ravimite ühenduse 
eeskirjade kohta1 .
1 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

Or. en
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Justification

A food or food supplement which makes a claim relating to a person´s physiological function 
which fully complies with this regulation may nevertheless be adjudged by national 
authorities to be a medicine due to the recent amendment of Articles 1(2) and 2(2) of 
Directive 2001/83/EC, which gives pharmaceutical legislation precedence over food 
legislation. A company must be certain that when launching a product which fully complies 
with this regulation, it will not be challenged nationally under Directive 2001/83/EC.
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Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 89
Artikli 1 lõige 4 a (uus)

4 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
kaubamärkidele, mis vastavad nõukogu 
direktiivile 89/104/EMÜ1 kehtivas 
redaktsioonis (kaubamärgidirektiiv) ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 40/942

kehtivas redaktsioonis (ühenduse 
kaubamärgi kohta).
Mis tahes muud liiki tootemarkidele 
(näiteks tavaõiguses kasutatavad 
kaubamärgid ja -nimed), mille kasutamine 
võib jääda käesoleva määruse 
reguleerimisalasse, ei laiene käesoleva 
määruse sätted tingimusel, et kui tootemark 
ise kujutab endast toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet, siis on sellisele 
tootemargile toidu märgistamisel, 
reklaamimisel või esitlusel lisatud lubatud 
toiteväärtust või tervist puudutav teade. 
1 EÜT L 40, 11.2.1989, lk 1.
2 EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1.

Or. en

Justification

Having trade marks included within the scope of the regulation would cause major legal 
uncertainty and disadvantage existing brand-mark owner who partly strongly depend on the 
brand recognition.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten, John Bowis

Muudatusettepanek 90
Artikli 1 lõige 4 a (uus)

4 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
toitumise jälgimise süsteemidele, mis on 
registreeritud kaubamärgid.

Or. en
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Justification

This Regulation should not seek to outlaw diet monitoring systems such as “weight watchers” 
which are well established in Europe and do provide bona fide mechanisms for weight loss.
This includes labelling on products where their role in achieving weight loss is clearly 
presented in the context of the programme.

Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Urszula Krupa

Muudatusettepanek 91
Artikli 1 lõige 4 a (uus)

4 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
kaubamärkidele, mis vastavad nõukogu 21. 
detsembri 1988. aasta esimese direktiivile 
89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta)1 ja nõukogu 20. detsembri 1993. 
aasta määrusele (EÜ) nr 40/94( ühenduse 
kaubamärgi kohta)2 kehtivas redaktsioonis.
1 EÜT L 40, 11.2.1989, lk 1.
2 EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1.

Or. en

Justification

To avoid duplication it is appropriate to refer to existing legislation on Trade Marks. This 
includes measures to prevent misleading claims.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Muudatusettepanek 92
Artikli 2 lõike 2 punkt 1

1) “teave”: mis tahes sõnum või avaldus, mis 
ei ole ühenduse või siseriiklike õigusaktide 
alusel kohustuslik, sealhulgas pildiline, 
graafiline või sümboliline kujutis, millega 
väidetakse, sisendatakse või kaudselt 
väljendatakse, et toiduainel on teatavad 
omadused; 

1) “teave” mis tahes sõnum või avaldus, mis 
ei ole ühenduse või siseriiklike õigusaktide 
alusel kohustuslik, sealhulgas mis tahes 
vormis pildiline, graafiline või sümboliline 
kujutis, millega väidetakse, sisendatakse või 
kaudselt väljendatakse, et toiduainel on 
teatavad omadused; 

Or. en
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Justification

The definition of claims should be clear in order to avoid any misunderstandings.

Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 93
Artikli 2 lõike 2 punkt 1

1) “teave”: mis tahes sõnum või avaldus, mis 
ei ole ühenduse või siseriiklike õigusaktide 
alusel kohustuslik, sealhulgas pildiline, 
graafiline või sümboliline kujutis, millega 
väidetakse, sisendatakse või kaudselt 
väljendatakse, et toiduainel on teatavad 
omadused; 

1) “teave”: mis tahes sõnum või avaldus, mis 
ei ole ühenduse või siseriiklike õigusaktide 
alusel kohustuslik, sealhulgas pildiline, 
graafiline või sümboliline kujutis, millega 
väidetakse, sisendatakse või kaudselt 
väljendatakse, et toiduainel on teatavad 
omadused, välja arvatud tootemargid, mis 
on juba kaubamärgina registreeritud.

Or. en

Justification

Trademark law already ensures that deceptive marks cannot be registered, and any which are 
wrongfully registered can be removed. Furthermore, trademarks are not seen as "claims" in 
the sense envisaged by the Regulation and do not offend against its states target of protecting 
consumers from misleading claims. The forthcoming Directive on Unfair Commercial 
Practices will ensure that the claims which can be made by a trademark are fulfilled by the 
product. This is unnecessary duplication of legislative provisions on an issue already 
regulated elsewhere (trademark law and UCP).

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 94
Artikli 2 lõike 2 punkt 3

3) “muu aine”: toitumisalase või 
füsioloogilise mõjuga aine, välja arvatud 
toitaine;

(Ei puuduta ingliskeelset versiooni.)

Or. de

Justification

(Does not affect the English version).
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 95
Artikli 2 lõike 2 punkt 6

6) “haiguse riski vähendamine”: mis tahes 
tervist puudutav teave, millega väidetakse, 
sisendatakse või kaudselt väljendatakse, et 
toidukategooria, toiduaine või mõne selle 
komponendi tarbimine vähendab oluliselt 
mõne haiguse tekkimise riskifaktorit; 

kustutatud

Or. fr

Justification

The present regulation must not cover reduction-of-disease-risk claims, under the terms of 
2000/13/EC on the labelling of foodstuffs.

Authorising reduction-of-disease-risk claims cannot be envisaged; any measure to prevent or 
treat a disease must take place within the framework of a medical diagnosis and, where 
appropriate, a diet prescribed by a health-care professional.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 96
Artikli 2 lõike 2 punkt 6

6) “haiguse riski vähendamine”: mis tahes 
tervist puudutav teave, millega väidetakse, 
sisendatakse või kaudselt väljendatakse, et 
toidukategooria, toiduaine või mõne selle 
komponendi tarbimine vähendab oluliselt 
mõne haiguse tekkimise riskifaktorit;

6) “haiguse riskifaktori vähendamine”: mis 
tahes tervist puudutav teave, millega 
väidetakse, sisendatakse või kaudselt 
väljendatakse, et toidukategooria, toiduaine 
või mõne selle komponendi tarbimine 
vähendab oluliselt mõne haiguse tekkimise 
riskifaktorit;

Or. en
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Justification

The distinction between medicinal products and food products is essential. The community 
code on human medicinal products (directive 2001/83/EC)(*) defines a medicinal product as 
“any substance, or combination of substances presented for treating or preventing disease in 
human beings”. A food product cannot therefore make a health or nutritional claim that 
would fall under this definition as the food product would come under the requirements of 
European pharmaceutical legislation.

The wording of article 2 of the Commission proposal should therefore be changed reflect the 
need to guarantee this distinction by adding the word “factor”, given that there is a clear 
difference between a claim that purports to reduce the risk of disease (“disease risk 
reduction”) and a claim that purports to reduce a disease risk factor (“disease risk factor 
reduction”). As the Commission text acknowledges, diseases have multiple risk factors, 
therefore reducing one risk factor may not always reduce the individual’s overall risk of that 
disease.

For example, high cholesterol is a risk factor in heart disease, therefore a disease risk factor 
claim for a food product that helps to reduce cholesterol would be acceptable, but it would 
not be acceptable nor accurate to claim that the said same food product reduces the risk of 
heart disease, given that many other risk factors in addition to cholesterol play a part in 
determining an individual’s propensity to this illness.

(*) This Directive will be replaced by Directive 2004/27 as of 31 October 2005. Directive 
2004/27 modifies article 1 by expanding the definition of a medicinal products as follows:
“(a) Any substance or combination of substances presented as having properties for treating 
or preventing disease in human beings; or (b) Any substance or combination of substances 
which may be used in or administered to human beings either with a view to restoring, 
correcting or modifying physiological functions by exerting a pharmacological, 
immunological or metabolic action, or to making a medical diagnosis.”

Muudatusettepaneku esitaja: Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 97
Artikli 2 lõike 2 punkt 6

6) “haiguse riski vähendamine”: mis tahes 
tervist puudutav teave, millega väidetakse, 
sisendatakse või kaudselt väljendatakse, et 
toidukategooria, toiduaine või mõne selle 
komponendi tarbimine vähendab oluliselt 
mõne haiguse tekkimise riskifaktorit;

6) “haiguse riski vähendamine”: mis tahes 
tervist puudutav teave, millega väidetakse, 
sisendatakse või kaudselt väljendatakse, et 
toidukategooria, toiduaine või mõne selle 
komponendi tarbimine, kui see on osa 
tasakaalustatud toitumisest, vähendab 
oluliselt mõne haiguse tekkimise 
riskifaktorit. Riski vähendamist mõistetakse 
kui olulist muutust fundamentaalses 
riskifaktoris haiguse tekkega seoses;

Or. el
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Justification

Clarification is necessary, given that the boundaries between preventing and reducing the 
risk of disease are extremely hard to discern.

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 98
Artikli 2 lõike 2 punkt 8

8) “keskmine tarbija”: tarbija, kes on 
mõistlikult hästi informeeritud ning 
mõistlikult tähelepanelik ja kaalutlev.

(Ei puuduta ingliskeelset versiooni.)

Or. de

Justification

(Does not affect the English version.)

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 99
Artikli 2 lõike 2 punkt 8 a (uus)

8 a) “tervis”: üldise füüsilise, 
psühholoogilise ja sotsiaalse heaolu 
seisund.

Or. en

Justification

Whereas the proposed Regulation is mainly about rules on health claims, the proposal does 
not contain a definition of health. The definition proposed below is the definition retained by 
WHO.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 100
Artikli 2 lõike 2 punkt 8 a (uus)

8 a) “toidulisandid”: toiduained, mis 
kujutavad endast toitainete või muude 
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ainete – millel on üksinda või ühenduses 
muude ainetega toitumisfüsioloogiline 
mõju –  kontsentreeritud allikat, mille 
otstarve on täiendada tavapärast toitumist, 
ja mida turustatakse annustena, näiteks 
kapslitena, pastillidena, tablettidena, 
pillidena jms kujul, pulbrikotikestena, 
vedelikuampullidena, tilgutuspudelitena 
jms sarnasel kujul vedelikuna või pulbrina, 
mida võetakse mõõdetud väikestes 
kogustes.

Or. en

Justification

For consistency this uses the definition for food supplements from Directive 2002/46.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 101
Artikli 2 lõike 2 punkt 8 a (uus)

8 a) “toiduainete kategooria”: 
samaväärsete omaduste ja toiteväärtusega 
toidutoodete grupp.

Or. de

Justification

Categories of food are referred to in the proposal on several occasions without any definition 
being provided for what is actually meant. An undefined category of food could encompass 
products varying widely in composition, where content of sugar, fat or other nutrients could 
range from zero to a significantly higher level. Therefore, for the sake of legal certainty and 
clarity, 'a category of foods' should be defined in Article 2, alongside the other definitions.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 102
Artikli 2 lõike 2 punkt 8 a (uus)

8 a) “toiduainete kategooria”: 
samaväärsete omaduste ja kasutusega 
toidutoodete grupp;
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Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 103
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

Kolme kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse vastuvõtmist defineerib komisjon 
vastavalt artikli 23 lõike 2 menetlusele 
järgmised mõisted:
– “toiteväärtusprofiil”, defineerides selgelt 
eesmärgi, milleks toiteväärtusprofiile 
kasutatakse ja mis menetluse kohaselt neid 
ette valmistatakse, pöörates tähelepanu 
sellele, et tagada kõikide asjasthuvitatud 
poolte, eriti majandusharu ja tarbijate, 
kaasamine;
– “biosaadavus”;
– “suhkrud” lisa kohaldamiseks;
– “kiudained” lisa kohaldamiseks;

Or. nl

Justification

Nutrient profiles are one of the key elements of the proposal. Regrettably, there are many 
uncertainties on this subject. A precise definition is needed for the benefit of the industry, 
consumers and enforcement agencies. The concepts 'bioavailability', 'sugars' and 'fibres' also 
need to be defined.

 Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 104
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

Kolme kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse vastuvõtmist defineerib komisjon 
vastavalt artikli 23 lõike 2 menetlusele 
järgmised mõisted:
– “üldiselt tunnustatud teaduslikud 
teadmised”;
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– “biosaadavus”,
– “suhkrud” lisa kohaldamiseks,
– “kiudained” lisa kohaldamiseks.

Or. en

Justification

At various occasions the draft legal text makes reference to "generally accepted scientific 
data" and "bioavailability". - It is important to define what this means.

In the annex reference is made to sugars and fibres. It is common knowledge that different 
sugars have a very different influence on the nutritional quality of food It is therefore 
necessary for the proper application of nutritional claims to define the sugars the legislation 
want to talk about.

Furthermore as Code Alimentarius discussions have reflected there is no harmonised 
definition of fibres in Europe. For the application of nutritional claims they therefore need to 
be defined.

The Commission shall request that EFSA’s Scientific Panel on dietetic products, nutrition and 
allergies propose a definition of “generally accepted scientific data” and "bioavailability" as 
soon as possible. This should be adopted in accordance of the procedures set out in the 
Regulation.
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Muudatusettepaneku esitaja Frédérique Ries

Muudatusettepanek 105
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

Kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse vastuvõtmist defineerib komisjon 
vastavalt artikli 23 lõikes 2 kirjeldatud 
menetlusele järgmised mõisted:
– üldiselt tunnustatud teaduslikud andmed;
– biosaadavus;
– suhkrud lisa kohaldamiseks;
– kiudained lisa kohaldamiseks.

Or. fr

Justification

The proposal for a regulation refers repeatedly to ‘generally accepted scientific data’ and 
‘bioavailability’. It is important that these concepts be defined.

The annex refers to sugars and fibres. It is a well known fact that different sugars have very 
different effects on the nutritional quality of foods. If nutritional claims are to be properly 
applied, therefore, the sugars to which the regulation refers must be defined.

Furthermore, as the discussions on the Codex Alimentarius demonstrated, there is no 
harmonised definition of fibre in Europe. This concept must also be defined, therefore, in 
order for nutritional claims to be applied.

Muudatusettepaneku esitajad: Holger Krahmer ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 106
Artikli 3 lõike 2 punkt d

d) viitavad muutustele organismi 
funktsioonides ebakohaste või 
ärevusttekitavate mõistete abil, kasutades 
selleks kas teksti või pildilisi, graafilisi või 
sümbolilisi kujutisi;

kustutatud

Or. de

Justification

There may be differing interpretations of what is meant by improper and alarming references 
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to changes in bodily functions, and the provision is open to question.

Muudatusettepaneku esitaja: Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 107
Artikli 3 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) julgustavad või õigustavad toiduaine 
liigset kasutamist või vähendavad tervisliku 
toitumise tähtsust;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 108
Artikli 3 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) õõnestavad rahva tervise kaitset ja 
edendamist;

Or. sv

Justification

There is a risk that the proposed regulation may result in an increase in the number of claims 
concerning less pressing health issues, and that the possibility of using claims to promote 
public health will go to waste.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Muudatusettepanek 109
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

Kui liikmesriigi ametiasutusel on põhjust 
uskuda, et tervist puudutav teave võib 
minna vastuollu riiklike toitumisalaste 
juhistega ja olla seeläbi ohuks rahvastiku 
toitumisalasele olukorrale, siis võib see 
liikmesriik selles riigis tervist puudutavat 
teavet piirata.
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Or. en

Justification

National nutritional guidelines should not be ignored. Therefore in case of justified health 
concerns a national government should be allowed to restrict claims on its territory.

Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger 
Krahmer ja Urszula Krupa

Muudatusettepanek 110
Artikkel 4

Artikkel 4 kustutatud
Piirangud toiteväärtust ja tervist puudutava 

teabe kasutamisel
1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatud toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet. 
Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:
a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped
b) suhkrud
c) sool/naatrium.
Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.
Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.
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2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toiteväärtust puudutav teave, mis puudutab 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete ja suhkru ning 
soola/naatriumi sisalduse vähendamist, kui 
need vastavad käesoleva määruse sätetele.
3. Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2% , ei tohi olla:
a) tervist puudutavat teavet;
b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud selline teave, mis räägib alkoholi-
või energiasisalduse vähendamisest.
4. Teised kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toiteväärtust või 
tervist puudutava teabe kasutamist, võib 
kehtestada vastavalt artikli 23 lõikes 2 
sätestatud menetlusele teaduslikke tõendeid 
arvestades.

Or. de



AM\555844ET.doc 45/182 PE 353.660v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Miroslav Ouzkż

Muudatusettepanek 111
Artikkel 4

Piirangud toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe kasutamisel

Piirangud toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe kasutamisel – alkohoolsed joogid

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatud toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet.

Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2%, ei tohi olla 
tervist puudutavat teavet.

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:
a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped
b) suhkrud
c) sool/naatrium.
Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.
Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.
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2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toiteväärtust puudutav teave, mis puudutab 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete ja suhkru ning 
soola/naatriumi sisalduse vähendamist, kui 
see vastab käesoleva määruse sätetele.
3. Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2%, ei tohi olla:
a) tervist puudutavat teavet;

b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud selline teave, mis räägib alkoholi-
või energiasisalduse vähendamisest.
4. Teised kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toiteväärtust või 
tervist puudutava teabe kasutamist, võib 
kehtestada vastavalt artikli 23 lõikes 2 
sätestatud menetlusele teaduslikke tõendeid 
arvestades.

Or. en

Justification

Establishing objective and science based nutrient profiles may prove an impossible task, as 
the impact of a foodstuff on health is not determined by its nutritional composition but by its 
use. People eat meals, which are combinations of individual foods, not foods in isolation.
Against this background any policies based on such profiles are likely to be incoherent and 
lead to arbitrary decisions. Additionally, nutrient profiles will not serve any purpose from a 
health educational point of view.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jules Maaten

Muudatusettepanek 112

Artikkel 4

Piirangud toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe kasutamisel

Toiteväärtusprofiilide hindamine

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatud toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet.

18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
toiteväärtusprofiilide kehtestamise kui 
toidu toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe eeltingimuse vajalikkuse ja
teostatavuse kohta. 

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Aruanne põhineb ameti arvamusel ja 
konsultatsioonidel huvirühmadega, eriti 
toiduainekäitlejate ja tarbijatega. See 
põhineb teaduslikel teadmistel toitumisest 
ja toiteväärtusest ja nende seosest tervisega 
ning võtab eriti arvesse:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

a) teatavate toitainete ja muude ainete 
sisaldust toiduaines;

b) suhkrud b) toiduaine (või toiduaine kategooriate) 
rolli ja olulisust toitumisele; 

c) sool/naatrium. c) toiduainete üldist koostist ja eriti 
teaduslikult tõestatud tervisele kasuliku 
mõjuga toitainete olemasolu;

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.

Kui aruanne tuvastab, et 
toiteväärtusprofiilide kehtestamine kui 
toidu toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe eeltingimus on vajalik ja teostatav, 
esitab komisjon käesoleva määruse kohta 
muudatusettepaneku, mis võtab 
nõuetekohaselt arvesse aruannet ja 
konsultatsioonide tulemusi.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.
2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toiteväärtust puudutav teave, mis puudutab 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
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transrasvhapete ja suhkru ning 
soola/naatriumi sisalduse vähendamist, kui 
see vastab käesoleva määruse sätetele.
3. Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2%, ei tohi olla:
a) tervist puudutavat teavet;
b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud selline teave, mis räägib alkoholi-
või energiasisalduse vähendamisest.
4. Teised kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toiteväärtust või 
tervist puudutava teabe kasutamist, võib 
kehtestada vastavalt artikli 23 lõikes 2 
sätestatud menetlusele teaduslikke tõendeid 
arvestades.

Or. en

Justification

The effectiveness of nutrient profiles as an instrument to support the fight against obesity is 
completely unclear: the concept has never been tested as such in any of the member states.

The current wording of Article 4 produces legal uncertainty and therefore infringes the 
principle of legal certainty under Community law. From the vague Commission's wording, it 
is completely unclear how nutrient profiles would be worked out and which products would 
finally be affected.

The proportionality of nutrient profiles needs to be tested before they are introduced on large 
scale and economic consequences cannot be put back.

Notwithstanding the above arguments, the legal basis of the regulation is Article 95 of the EU 
Treaty that is the establishment and operation of the single market. Yet nutrient profiles 
cannot be harmonised, because they are not established on national levels. If they are to be 
introduced with a public health purpose (which they are), the Community lacks the 
appropriate competence.

Article 4 foresees a total ban of nutritional and health claims on certain (not clearly defined) 
products even if they are scientifically substantiated. This is at odds with the image of the 
informed and educated average consumer established by the consistent rulings of the 
European Court. Providing consumers with appropriate information on the composition and 
nutritional value of the food would, as a milder measure, be more appropriate as it enables 
the responsible consumer o make an informed choice.
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Muudatusettepaneku esitaja: Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 113
Artikkel 4

Piirangud toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe kasutamisel

Toiteväärtusprofiilide hindamine

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatud toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet. 

18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
toiteväärtusprofiilide kui toidu toiteväärtust 
ja tervist puudutava teabe eeltingimuse 
vajalikkuse ja rakendatavuse kohta. 

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Aruanne koostatakse ameti arvamuse 
põhjal ja pärast konsultatsioone 
huvirühmadega, eriti toiduainekäitlejate ja 
tarbijaühendustega ning see põhineb 
teaduslikel avastustel toitumise ja 
toiteväärtuse kohta ja nende seose kohta 
tervisega ning võtab eriti arvesse järgmisi 
punkte: 

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

a) teatavate toitainete ja teatavate muude 
ainete sisaldust toiduaines;

b) suhkrud b) toiduaine (või toiduaine kategooria) rolli 
ja olulisust üldtoitumises; 

c) sool/naatrium. c) toiduainete üldist koostist ja teaduslikult 
tõestatud tervisele kasuliku mõjuga 
toitainete olemasolu.

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.

Kui aruanne leiab, et toiteväärtusprofiilide 
kehtestamine kui toidu toiteväärtust ja 
tervist puudutava teabe tingimus on vajalik 
ja rakendatav, esitab komisjon käesoleva 
määruse kohta muudatusettepaneku, mis 
võtab nõuetekohaselt arvesse aruannet ja 
selle tulemusi. 

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.
2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toiteväärtust puudutav teave, mis puudutab 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
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transrasvhapete ja suhkru ning 
soola/naatriumi sisalduse vähendamist, kui 
see vastab käesoleva määruse sätetele.
3. Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2%, ei tohi olla:
a) tervist puudutavat teavet;
b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud selline teave, mis räägib alkoholi-
või energiasisalduse vähendamisest.
4. Teised kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toiteväärtust või 
tervist puudutava teabe kasutamist, võib 
kehtestada vastavalt artikli 23 lõikes 2 
sätestatud menetlusele teaduslikke tõendeid 
arvestades.

Or. de

Justification

To date, the European Union has no experience of establishing and introducing nutrient 
profiles, nor of their effects. And yet this innovation will have profound effects on the market, 
entrepreneurial freedom, the food on offer, advertising, and consumer choice and 
information. But there is not enough evidence to indicate whether any real impact can be 
achieved on consumers’ eating habits, and hence on reducing or preventing certain chronic 
diseases.

In advance of the introduction of such nutrient profiles, therefore, there is a need for careful 
analysis and assessment of all their important aspects. These include, for example, a 
scientifically backed answer to the question of the criteria nutrient profiles should be based 
on, whether secondary plant compounds should perhaps be taken into account in establishing 
the profiles, whether nutrient profiles contribute to a balanced diet at all or, conversely, 
prevent unbalanced eating habits, what value individual foods and food groups have in 
nutrition overall, and whether nutrient profiles are at all suited to reducing or preventing the 
risk of certain chronic diseases.

The influence on the market of foods or food categories which make health or nutrition claims 
and the resulting influence on consumers’ dietary habits need further analysis.



AM\555844ET.doc 51/182 PE 353.660v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 114
Artikkel 4

Piirangud toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe kasutamisel

Piirangud tervist puudutava teabe 
kasutamisel

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatud toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet.

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist defineerib komisjon vastavalt 
asutamislepingu artikli 251 menetlusele 
need toitained ja muud ained, mis on eriti 
olulised tasakaalustatud toitumises, ja 
kehtestab neile tarbimise kontrollväärtused.

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:
a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped
b) suhkrud
c) sool/naatrium.
Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas.
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.

2. Toidu tarbimise kontrollväärtused
põhinevad toitumise teaduslikel teadmistel ja 
selle tähtsusel tervisele ning eriti toitainete ja 
teiste toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. Toidu 
tarbimise kontrollväärtuste kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.
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Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.
2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toiteväärtust puudutav teave, mis puudutab 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete ja suhkru ning 
soola/naatriumi sisalduse vähendamist, kui 
see vastab käesoleva määruse sätetele.
3. Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2%, ei tohi olla:

3. Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2%, ei tohi olla 
tervist puudutavat teavet.

a) tervist puudutavat teavet;
b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud selline teave, mis räägib alkoholi-
või energiasisalduse vähendamisest.
4. Teised kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toiteväärtust või 
tervist puudutava teabe kasutamist, võib 
kehtestada vastavalt artikli 23 lõikes 2 
sätestatud menetlusele teaduslikke tõendeid 
arvestades.

4. Lõikes 3 viidatud keeld ei käsitle 
Euroopa parlamendi ja nõukogu 10. juuni 
2002 direktiivi 2002/46/EÜ1 alla jäävaid 
toidulisandeid, kui toote alkoholisisaldus 
on ainult säilitamise ja/või ekstraheerimise 
eesmärgil ja märgistuses on otseselt 
viidatud, et toodet “tuleb tarbida väikestes 
selgelt määratletud kogustes”.
1 EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

Or. en
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Justification

Nutritional claims must be on a firm scientific basis. Establishing objective and science based 
nutrient profiles may prove an impossible task, as the impact of a foodstuff on health is not 
determined by its nutritional composition but by its use. People eat meals, which are 
combinations of individual foods, not foods in isolation. Against this background any policies 
based on such profiles are likely to be incoherent and lead to arbitrary decisions.
Additionally, nutrient profiles will not serve any purpose from a health educational point of 
view.

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet. It is therefore proposed that instead of establishing nutrient profiles, the Community 
establishes a framework that identifies the nutrients of relevance and reference intake values 
for these nutrients. An obligation for food manufacturers to indicate the role of their food in 
relation to these nutrients and reference values on the label is contained in article 7.

Nutritional information should be available on alcoholic beverages, however health claims 
should not as they are against current policy in most Member States.

Tonics and other food supplements should not be affected by this prohibition.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 115
Artikli 4 pealkiri

Piirangud toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe kasutamisel

Piirangud teabe kasutamisel

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 116
Artikli 4 pealkiri

Piirangud toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe kasutamisel

Eritingimused toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabe kasutamisel

Or. en
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Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, 
Dagmar Roth-Behrendt, Dorette Corbey

Muudatusettepanek 117
Artikli 4 pealkiri

Piirangud toiteväärtust ja tervist puudutava 
teabe kasutamisel

Tingimused toiteväärtust ja tervist 
puudutava teabe kasutamiseks

Or. en

Justification

Nutrient profiles are an important positive criteria for a possible use of nutritional or health 
claims, therefore instead of restrictions one should look for positive aspects, namely 
conditions for use.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 118
Artikli 4 lõige 1 

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatavatel toiduainete kategooriatel 
olema, et need võiksid kanda toiteväärtust 
või tervist puudutavat teavet. 

1. 24 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist, pärast nõupidamist ametiga
kehtestab komisjon spetsiifilised 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatavatel toiduainete kategooriatel 
olema, et need võiksid kanda tervist 
puudutavat teavet. 

Need toiteväärtusprofiilid kehtestatakse 
eelkõige toiduainetes olemasolevatele 
järgmiste toitainete kogustele viidates:

Need toiteväärtusprofiilid toiduainete või 
teatavate toiduainete kategooriate kohta 
kehtestatakse eelkõige järgmist arvesse 
võttes:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

– teatavate toitainete ja muude ainete 
sisaldust toiduaines;

b) suhkrud, – toiduaine (või toiduaine kategooriate) 
rolli ja olulisust toitumisele; 

c) sool/naatrium. – toiduainete üldist koostist ja teaduslikult 
tõestatud tervisele kasuliku mõjuga 
toitainete olemasolu;

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 



AM\555844ET.doc 55/182 PE 353.660v01-00
Freelance-tõlge

ET

teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.

teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Toiteväärtusprofiili kui toiteväärtust ja 
tervist puudutava teabe aluse järgimise 
kohustuse erandid ja uuendused vastavate 
teaduslike arengute arvestamiseks võetakse 
vastu artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.

Or. de

Justification

The setting of nutrient profiles for both nutrition and health claims does not respect the 
principle of proportionality. There is a great difference as to whether a claim states that a 
food has particular nutrition properties or whether a claim states that a relationship exists 
between a food and health.

Furthermore, it should be clear that the establishment of nutrient profiles is a scientific 
exercise and should consequently be undertaken by EFSA exclusively. These nutrient profiles 
should be recognised by the Commission.

Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 119
Artikli 4 lõige 1 

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatavatel toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet.

1. 24 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist raporteerib amet – komisjoni 
palvel ja pidades nõu huvirühmadega –
detailselt artikli 5 lõikes 1 ja artikli 10 
lõikes 2 viidatud tingimuste rakendamisest 
ja eelkõige konkreetsetest 
toiteväärtusprofiilidest, millele toiduained 
peavad vastama, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet.

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:
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a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped
b) suhkrud
c) sool/naatrium.
Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ja konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toidukäitlejate ja 
tarbijakaitseühingutega.

See arvamus peaks võtma arvesse toitumise
teaduslikke teadmisi ja selle tähtsust 
tervisele, eriti:

– toitainete ja teiste toitumisfüsioloogilise 
mõjuga ainete osa kroonilistes haigustes;

– toiteväärtusprofiilide asjakohasust 
kõikidele tarbijatele sõltumata nende 
toiteväärtuslikust staatusest.
Pärast ameti arvamuse saamist kehtestab 
komisjon – kui see on teostatav ja vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele –
toiteväärtusprofiilide süsteemi toiteväärtust 
või tervist puudutavat teavet kandvate 
toitude kohta, võttes arvesse eelkõige:
– teatavate toitainete ja muude ainete 
sisaldust toiduaines;
– toiduainete (või toiduainete kategooriate) 
rolli ja olulisust toitumisele, kusjuures 
arvestatakse liikmesriikide 
toitumisharjumusi ja -tavasid;
– toiduainete üldist koostist ja eriti 
teaduslikult tõestatud tervisele kasuliku 
mõjuga toitainete olemasolu.
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ja konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toidukäitlejate ja 
tarbijakaitseühingutega.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Toiteväärtusprofiili kui toiteväärtust ja 
tervist puudutava teabe aluse järgimise 
kohustuse erandid ja uuendused vastavate 
teaduslike arengute arvestamiseks võetakse 
vastu artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.
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Or. en

Justification

Before committing to the establishment of nutrient profiles, the Commission should first 
assess the feasibility of such a system to ensure that it is capable of being applied objectively 
and scientifically to all foods, and will genuinely help consumers to make better dietary 
choices, taking account of differences in dietary practices and traditions between the Member 
States, and the varied requirements of individuals. The assessment should be carried out by 
EFSA.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 120
Artikli 4 lõige 1 

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatavatel toiduainete kategooriatel 
olema, et need võiksid kanda toiteväärtust 
või tervist puudutavat teavet.

1. 36 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist, pärast nõupidamist 
huvirühmadega teeb komisjon kindlaks, kas 
spetsiifilised toiteväärtusprofiilid, mis 
peavad toiduainetel või teatavatel 
toiduainete kategooriatel olema, et need 
võiksid kanda toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet, on teostatavad ja kui on, 
siis mis kujul. Vastavad ettepanekud 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule heakskiitmiseks.

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Need toiteväärtusprofiilid toiduainete või 
teatavate toiduainete kategooriate kohta 
kehtestatakse eelkõige järgmist arvesse 
võttes:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

– teatavate toitainete ja muude ainete 
sisaldust toiduaines

b) suhkrud – toiduaine või toiduaine kategooriate rolli 
ja olulisust toitumisele; 

c) sool/naatrium. – toiduainete üldist koostist ja teaduslikult 
tõestatud tervisele kasuliku mõjuga 
toitainete olemasolu;

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 

Mis tahes toiteväärtuskriteerium põhineb
toitumise teaduslikel teadmistel ja selle 
tähtsusel tervisele ning eriti toitainete ja 
teiste toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas.



PE 353.660v01-00 58/182 AM\555844ET.doc
Freelance-tõlge

ET

konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.
Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.

Or. en

Justification

There are still question marks over the nutrient profile system proposed by the Commission. A 
feasibility study should be conducted before any proposal is accepted.

Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 121
Artikli 4 lõige 1 

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatavatel toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet.

1. 24 kuu jooksul pärast määruse 
vastuvõtmist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
Euroopa toitumissuuniste kohta. 
Toitumissuunised annavad üldisi 
toitumisalaseid juhiseid, võttes arvesse 
rahvuste kultuurilisi ja toitumisalaseid 
erinevusi ning ka WHO ja Codex
Alimentarius’i sellealast tööd. 24 kuu 
jooksul pärast Euroopa toitumissuuniste 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad teatavatel 
toiduainete kategooriatel olema, et need 
võiksid kanda tervist puudutavat teavet.

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Need toiteväärtusprofiilid toiduainete või 
teatavate toiduainete kategooriate kohta 
kehtestatakse eelkõige järgmist arvesse 
võttes:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

– teatavate toitainete ja muude ainete 
sisaldust toiduaines;

b) suhkrud – toiduaine või toiduaine kategooriate rolli 
ja olulisust toitumisele; 

c) sool/naatrium. – toiduainete üldist koostist ja teaduslikult 
tõestatud tervisele kasuliku mõjuga 
toitainete olemasolu;
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Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.

Mis tahes toiteväärtuskriteerium põhineb
toitumise teaduslikel teadmistel ja selle 
tähtsusel tervisele ning eriti toitainete ja 
teiste toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.

Or. en

Justification

Nutrient profiling should be a positive and not a negative process and the guidelines should 
both link to international work and should be agreed by co-decision.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 122
Artikli 4 lõige 1 

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatud toiduainete kategooriatel olema, et 
need võiksid kanda toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet.

1. 36 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ja
vastavalt artikli 23 lõike 2 menetlusele 
kindlad toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatavatel toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet.

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Need toiduainete või teatavate 
toiduainekategooriate toiteväärtusprofiilid 
puudutavad eelkõige järgmist:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

– teatavate toitainete ja muude ainete 
sisaldust toiduaines;

b) suhkrud – toiduainete (või toiduainete kategooriate) 
rolli  ja olulisust toitumisele, kusjuures 
nõuetekohaselt arvestatakse 
toitumisharjumusi ja tarbimistavasid 
erinevates liikmesriikides;
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c) sool/naatrium. – toiduainete või toiduainete kategooriate 
üldist koostist ja teaduslikult tõestatud 
tervisele kasuliku mõjuga toitainete 
olemasolu;

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas.
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ja konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toidukäitlejate ja 
tarbijakaitseühingutega.

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele. Toiteväärtusprofiilide 
kehtestamisel arvestab komisjon ameti 
nõuandeid ja konsulteerib huvirühmadega, 
eriti toidukäitlejate ja 
tarbijakaitseühingutega.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Toiteväärtusprofiili kui toiteväärtust ja 
tervist puudutava teabe aluse järgimise 
kohustuse konkreetsed erandid ja 
uuendused vastavate teaduslike arengute 
arvestamiseks võetakse vastu artikli 23 
lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Or. en

Justification

Examples from various countries show that the setting up of nutrient profiles is a very 
complex matter which requires extensive scientific consultation and broad discussion for 
several years to develop. Given above that the fact that the European Food Safety Authority 
did not start the work on the nutrition profiles, a period of 36 month for the establishment is 
appropriate. The varied experiences and particular the tremendous interest in this present 
proposal show as well that the issue of nutrient profiles is a highly political question.
Furthermore, as those profiles stand for a new area of food legislation, it has to be assured 
that the European Parliament is properly involved in the procedure.

 Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 123
Artikli 4 lõige 1 

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatud toiduainete kategooriatel olema, et 
need võiksid kanda toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet.

1. 24 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon pärast 
ametiga konsulteerimist ja vastavalt artikli 
23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatavate toiduainete kategooriatel 
olema, et need võiksid kanda toiteväärtust 
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või tervist puudutavat teavet. 
Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Need toiduainete või teatavate 
toiduainekategooriate toiteväärtusprofiilid 
puudutavad eelkõige järgmist:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

– teatavate toitainete ja muude toidus 
sisalduvate ainete nagu rasv, küllastunud 
rasvhapped, transrasvhapped, suhkrud, 
sool/naatrium, kogust;

b) suhkrud – toiduainete (või toiduainete kategooriate) 
rolli ja olulisust toitumisele, kusjuures 
nõuetekohaselt arvestatakse konkreetseid 
riskirühmi, sealhulgas lapsed, ja 
toitumisharjumusi ja tarbimistavasid 
erinevates liikmesriikides;

c) sool/naatrium. – toiduainete või toiduainete kategooriate 
üldist koostist ja teaduslikult tõestatud 
tervisele kasuliku mõjuga toitainete 
olemasolu tingimusel, et need on toidus 
looduslikult olemas.

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas.
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ja konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toidukäitlejate ja 
tarbijakaitseühingutega.

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel, elanikkonna 
sihtrühmade toitumisvajadustel, toitumisel 
ja nende tähtsusel tervisele. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ja konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toidukäitlejate ja
tarbijakaitseühingutega.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Toiteväärtusprofiili kui toiteväärtust ja 
tervist puudutava teabe aluse järgimise 
kohustuse konkreetsed erandid ja 
uuendused vastavate teaduslike arengute 
arvestamiseks võetakse vastu artikli 23 
lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. The 
evaluation of national nutritional profiles for food or for categories of food, by the 
Commission with the involvement of the EFSA, the Member States and stakeholders, is the 
cornerstone of this regulation.
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Muudatusettepaneku esitajad: Dorette Corbey, Genowefa Grabowska

Muudatusettepanek 124
Artikli 4 lõige 1 

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatavatel toiduainete kategooriatel 
olema, et need võiksid kanda toiteväärtust 
või tervist puudutavat teavet.

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele, kaasates 
ameti eksperte, kindlad toiteväärtusprofiilid, 
mis peavad toiduainetel või teatavatel 
toiduainete kategooriatel olema, et need 
võiksid kanda toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet.

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Need toiteväärtusprofiilid toiduaine liigi või 
teatavate toiduainete kategooriate kohta 
kehtestatakse eelkõige järgmist arvesse 
võttes:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

– teatavate toitainete ja muude toidus 
sisalduvate ainete nagu rasv, küllastunud 
rasvhapped, transrasvhapped, suhkrud, 
sool/naatrium, kogust;

b) suhkrud – toiduaine või toiduaine kategooria rolli ja 
olulisust toitumisele; 

c) sool/naatrium. – toiduainete üldist koostist ja teaduslikult 
tõestatud tervisele kasuliku mõjuga 
toitainete olemasolu tingimusel, et need on 
toidus looduslikult olemas;

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.
Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.

Or. en
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Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. The 
evaluation of national profiles food or of categories of food, by the Commission with the 
involvement of the EFSA, the Member States and stakeholders, is the cornerstone of this 
regulation. This principle must be respected to bear nutritional or health claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 125
Artikli 4 lõige 1 

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad
toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatavatel toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet.

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad reeglid 
erinevate toitainete ja nende ühenduste 
sisalduse kohta, millele peavad toiduained 
või teatavad toiduainete kategooriad peavad 
vastama, et need võiksid kanda toiteväärtust 
või tervist puudutavat teavet.

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Eespool mainitud reeglid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

a) lipiidid (rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped jne)

b) suhkrud b) süsivesikud
c) sool/naatrium. c) sool/naatrium.

c a) steroolid nagu kolesterool ja muud
c b) mikroelemendid.

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.

Toiteainete sisalduse reeglid põhinevad 
toitumise teaduslikel teadmistel ja selle 
tähtsusel tervisele ning eriti toitainete ja 
teiste toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toitainete sisalduse reeglite kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toidukäitlejate ja tarbijakaitseühingutega.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Or. en
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Justification

There are no existing specific nutrient profiles today. This is because a nutrient can be 
beneficial in a diet or may produce adverse effects on health and that could depend on the 
amount which it is present in the food, on the amount of the food consumed but also on the 
person who is consuming it (children, adolescent, adults, pregnant women, elderly). For 
example cholesterol is a necessary nutrient because it is essential in the construction of the 
cell membranes. However, in great amounts and especially in persons in advanced age 
(elderly) it may produce atheromatosis. The same thought applies for carbohydrates, trace 
elements, sodium and potassium. Therefore we seek to establish specific rules according to 
scientific knowledge, in order for a food preparation to be considered within a normal range 
as far as nutrition content is concerned.

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 126
Artikli 4 lõige 1 

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatud toiduainete kategooriatel olema, et 
need võiksid kanda toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet.

1. 30 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatud toiduainete kategooriatel olema, et 
need võiksid kanda toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet. 

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

b) suhkrud b) suhkrud
c) sool/naatrium. c) sool/naatrium.

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ja konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toiduainetööstuse ja 
tarbijakaitseühingutega.

Toiteväärtusprofiilid põhinevad toitumise 
teaduslikel teadmistel, elanikkonna 
sihtrühmade toitumisvajadustel, toitumisel 
ja eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ja konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toidukäitlejate ja 
tarbijakaitseühingutega ning 
tervishoiutöötajatega.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
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arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt. 
Erandite ja uuenduste vastuvõtmisel 
arvestab komisjon ameti arvamust.

Or. fr

Justification

30 months is a more realistic period of time to allow the Commission, together with the EFSA 
and all the parties concerned, to draw up the specific nutritional profiles which certain 
categories of foodstuff must comply with in order to carry nutrition or health claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 127
Artikli 4 lõike 1 punktide 1 ja 2 sissejuhatav osa

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad 
toiduainetel või teatavatel toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet.

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toiteväärtusprofiilid, mis peavad teatavatel 
toiduainete kategooriatel olema, et need 
võiksid kanda toiteväärtust või tervist 
puudutavat teavet.

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldust toiduaines:

Need toiteväärtusprofiilid puudutavad 
eelkõige allpool loetletud toitainete sisaldust 
toiduainete määratletud kategooriates:

Or. en

Justification

Nutrient profiles are not applicable to food supplements in principle. However, the fat content 
of certain supplements provides the basis for evidence-based health claims (e.g. Cod Liver 
Oil). The objective of the above amendment is to exempt food supplements that provide fatty 
acids.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 128
Artikli 4 lõige 2 

2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toiteväärtust puudutav teave, mis puudutab 

kustutatud
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rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete ja suhkru ning 
soola/naatriumi sisalduse vähendamist, kui 
see vastab käesoleva määruse sätetele.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 129
Artikli 4 lõige 2 

2. Erandina lõikest 1 on lubatud toiteväärtust 
puudutav teave, mis puudutab rasva, 
küllastunud rasvhapete, transrasvhapete ja 
suhkru ning soola/naatriumi sisalduse 
vähendamist, kui see vastab käesoleva 
määruse sätetele.

2. Erandina lõikest 1 on lubatud toiteväärtust 
ja tervist puudutav teave, kui toiteväärtust 
või tervist puudutava teabe teksti juures 
antakse andmed selle toitaine, mida on 
toiteväärtusprofiilis lubatust rohkem, 
kohta.

Or. en

Justification

If an eminent property of food qualifies this product to make a claim, this attribute must be 
allowed to be mentioned, even if a part of a possible nutrient profile is exceeded. In such a 
case, the demand for information about food and their nutritional value is also achieved if the 
nutrient which exceeds the nutrient profile is clearly mentioned next to the health or nutrition 
claim.

Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 130
Artikli 4 lõige 3 

3. Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2%, ei tohi olla:

kustutatud

a) tervist puudutavat teavet;
b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud selline teave, mis räägib alkoholi-
või energiasisalduse vähendamisest.

Or. en
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Justification

Claims should be permitted provided they are scientifically substantiated and comply with the 
general dietary principles set in the proposal.

Muudatusettepaneku esitaja Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 131
Artikli 4 lõige 3 

3. Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2%, ei tohi olla:

3. Jookidel, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2%, ei tohi olla 
tervist puudutavat teavet, välja arvatud 
teaduslikult tõestatud viited.

a) tervist puudutavat teavet; Alkohoolsetel jookidel ei tohi olla väiteid 
ravi- või leevendavate omaduste või 
haiguste vältimise kohta ega väiteid, mis 
jätavad mulje selliste omaduste olemasolu 
kohta.

b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud selline tervist puudutav teave, mis 
räägib alkoholi- või energiasisalduse 
vähendamisest.

Or. de

Justification

Under Directive 2000/13/EC, no statements may be made relating to diseases. This ban is 
upheld. Health claims are also excluded by voluntary self-monitoring. The ban on the use of 
actual health claims is shored up by the amendment.

Nevertheless, the positive aspects of moderate alcohol consumption are scientifically proven.
They end where alcohol misuse begins.

Designations such as digestive liqueur and bitters are established traditional designations 
and must not be affected by the ban under Article 4(3). They stand for a responsible attitude 
to alcohol and are an integral part of traditional epicurean culture. They do not represent an 
incitement to excessive alcohol consumption.

Muudatusettepaneku esitajad: Renate Sommer ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 132
Artikli 4 lõike 3 punkt a
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a) tervist puudutavat teavet; a) tervist puudutavat teavet, välja arvatud 
teave, millega viidatakse teabele, mida saab 
teaduslikult tõestada.

Or. de

Justification

Alcoholic beverages should not be allowed to carry health claims. It should, however, be 
allowed to make health claims for alcoholic beverages where they can be scientifically 
substantiated, e.g. diabetic wines.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Muudatusettepanek 133
Artikli 4 lõike 3 punkt a

a) tervist puudutavat teavet; a) tervist puudutavat teavet, välja arvatud 
teave, millega toetatakse riigi ametiasutuse 
või ühenduse sõnumeid alkoholi 
kuritarvitamisega kaasnevatest ohtudest.

Or. en

Justification

The definition of a health claim could apply to any message about alcohol and health, 
potentially putting at risk health warnings. Hence the need to clarify this situation.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
María Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Muudatusettepanek 134
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud alkoholi-või energiasisalduse 
vähendamisele viitavat.

kustutatud

Or. es

Justification

Nutritional claims should be allowed for alcoholic beverages, provided that they comply with 
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the definition laid down in the Annex and with the requirement of compulsory nutritional 
labelling.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Muudatusettepanek 135
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud selline teave, mis räägib alkoholi-
või energiasisalduse vähendamisest.

b) toiteväärtust puudutavat teavet, välja 
arvatud, kui sellega on kaasas täielik 
koostisainete loetelu või asjakohane info 
allergeenide kohta.

Or. en

Justification

For certain consumers it is not only worthwhile but even necessary to have nutrition 
information on alcoholic beverages, e.g. coeliac sufferers and gluten-free beer. Alcoholic 
beverages should be allowed to make nutrition claims in as far as they fulfil the definition laid 
down in the annex, they meet the obligation of mandatory nutrition labelling and they label 
ingredients.

Muudatusettepaneku esitajad: Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian 
Evans, Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 136
Artikli 4 lõike 3 punkt 1 a (uus)

See keeld ei käsitle Euroopa parlamendi ja 
nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiivi 
2002/46/EÜ1 alla jäävaid toidulisandeid, 
kui toote alkoholisisaldus on ainult 
säilitamise ja/või ekstraheerimise eesmärgil 
ja märgistuses on otseselt viidatud, et toodet 
“tuleb tarbida väikestes selgelt määratletud 
kogustes”.
1 EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitajad: Renate Sommer, Martin Callanan

Muudatusettepanek 137
Artikli 4 lõige 4 

4. Teised kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toiteväärtust või 
tervist puudutava teabe kasutamist, võib 
kehtestada vastavalt artikli 23 lõikes 2 
sätestatud menetlusele teaduslikke tõendeid 
arvestades.

kustutatud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 138
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a. Liikmesriigid võivad lubada 
konkreetseid erandeid käesolevas artiklis 
sätestatud piirangutest tingimusel, et 
vastavad tooted on käesoleva määruse 
kehtimahakkamise ajal turul juurdunud ja 
vastavad muus osas määruse tingimustele.

Or. en

Justification

Particular nutrition and health claims made on food or specific food categories, which will 
according to paragraphs 1 and 3 be no longer allowed to make such claims, have been 
established on national markets for years and decades and have thus become objects of 
"cultural value". In such cases, it is therefore appropriate to leave it up to the Member States 
to grant exemptions, provided that the respective claims are true and not misleading.

Muudatusettepaneku esitajad: Niels Busk, Chris Davies, Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 139
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a. Toiteväärtust või tervist puudutavat 
teavet ei tohi kasutada imikute ja väikelaste 
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toidul, välja arvatud, kui seda on 
konkreetselt lubatud nõukogu 3. mai 1989. 
aasta direktiivis 89/398/EMÜ eritoiduks 
ettenähtud toiduaineid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta1 ja selle rakendusdirektiivides.
1 EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.

Or. en

Justification

This proposal is in line with the Codex guidelines for use of nutrition and health claims, 
adopted in 2004. Specific attention needs to be drawn to foods for infants and young children 
to ensure good health and development. Food for infants and young children under 3 years of 
age is therefore specifically regulated. It is important that public health advise for this 
vulnerable group does not “disappear” due to clumsy and heavy advertisements on the 
products, which will lead to the risk of misleading parents

Muudatusettepaneku esitaja: Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 140
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toiteväärtust puudutav teave selle kohta, et 
toidus leidub teatavat toitainet või muud 
ainet, võimaluse korral piiritletud koguses 
(“...ga”).

Or. de

Justification

Nutrition claims which declare the simple presence of a substance in a product accurately 
and in a neutral fashion should be considered as falling within the category of consumer 
information and are thus useful for consumers.

Nutrient profiles must not mean that truthful, scientifically substantiated, non-misleading and 
comprehensible claims are withheld from consumers.
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Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 141
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a Kvaliteeditähis
Toiteväärtusprofiilide alusel ja pärast 
konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga koostab komisjon 
toiduainete kvaliteeditähise, mis sisaldab 
teavet suhkru, naatriumi/soola, 
küllastunud rasva, transrasvhapete ja 
muude toidus sisalduvate toitainete 
(vitamiinid, mineraalid ja kiudained) kohta. 
Kvaliteeditähis on lihtne ja selgelt 
arusaadav sümbol, millel on erinevad 
kvaliteeditasemed. Toiduainetootjad võivad 
seda sümbolit kasutada oma toote 
kvaliteeditaseme tähistamiseks. 
Põhjendatud taotluse korral peab Euroopa 
Toiduohutusamet uurima, kas 
kvaliteeditähis toiduainel on õige. 

Or. nl

Justification

The food industry maintains that there is no such thing as 'good' and 'bad' food - what matters 
is sensible eating habits. In fact, however, it is perfectly possible to perceive differences in 
quality between different food products: there are better and worse food products. Consumers 
definitely require objective and readily accessible information about the quality of the food 
they buy. Various symbols are in use, but there is a need for a clearly recognisable symbol.
For this purpose a symbol must be designed which makes it possible to rate food products in 
order of quality (e.g. a system using stars or ticks). A symbol or a quality indicator will make 
it clear immediately whether or not (for example) a packaged vegeburger is a good buy from 
the dietary point of view. Such a quality indicator could be an important instrument in the 
fight against degenerative diseases such as cardiovascular diseases and cancer.

Given the present state of scientific knowledge, it is not appropriate to make the use of the 
symbol compulsory at this stage. However, producers of quality food products will be keen to 
put it on their products voluntarily. Abuse (overestimating the quality of a product) will 
damage a producer's credibility for a long time, so there are grounds for hoping that it will be 
rare. At the same time, food producers will aspire to the best possible classification for their 
products and will therefore try to improve their quality. Both European industry and public 
health stand to gain from innovation.
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Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 142
Artikli 5 lõike 1 punkt a

a) tõestatakse üldiselt tunnustatud teaduslike 
andmete põhjal, et selle aine olemasolul, 
mille kohta teave käib, või selle puudumisel 
või vähendatud sisaldusel on positiivne 
toitumis- või füsioloogiline mõju;

a) tõestatakse üldiselt tunnustatud teaduslike 
teadmiste põhjal, et selle aine olemasolul, 
mille kohta teave käib, või selle puudumisel 
või vähendatud sisaldusel on väidetav
positiivne toitumis- või füsioloogiline mõju;

Or. en

Justification

The term ‘generally accepted data’ has not been defined. The amendment seeks to clarify this 
point.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 143
Artikli 5 lõike 1 punkt e a (uus)

e a) asjassepuutuva toidutoote üldine 
profiil, kaasa arvatud aine, mille kohta 
teave esitatakse, on tarbija toitumisele 
kasulik.

Or. en

Justification

Although the conditions for use of numerous nutritional claims such as "low in fat" will be 
defined by this Regulation, nutritional claims should only be permitted if the overall content 
of the foodstuff is nutritious.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 144
Artikli 5 lõige 2 

2. Toiteväärtust ja tervist puudutava teabe 
kasutamine on lubatud ainult siis, kui 
eeldatakse, et keskmine tarbija saab teabes 
esitatud kasulikest mõjudest aru. 

kustutatud
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Or. en

Justification

Claims which are not meaningful to the consumer are misleading and therefore covered by 
Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising. Furthermore claims will be either 
included in a list or authorised by the European Food Safety Authority (EFSA) who will 
decide on the use of the claim. A specific provision on prohibition of such claims is therefore 
not necessary in this context.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Muudatusettepanek 145
Artikli 5 lõige 3 

3. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab viitama tarbimisvalmis toiduainele
vastavalt tootja juhistele.

3. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab viitama müügiks esitatud toiduainele
ja mitte enne tarbimist toiduaine 
ettevalmistamisel lisaks kasutatud 
koostisainetele.

Or. en

Justification

The draft regulation does not deal adequately with claims which relate to an ingredient used 
in the preparation of a food rather than a food itself. An example would be claims made on 
breakfast cereal about the benefits of calcium which related to the milk that is added by the 
consumer to the cereal rather than the cereal itself. These types of claims should not be 
permitted as the consumer has no reason to buy the product because of that benefit.

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 146
Artikli 6 lõige 1 

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab tuginema üldiselt tunnustatud 
teaduslikele andmetele ja olema nendega 
põhjendatud.

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab t u g i n e m a  üldiselt tunnustatud 
teaduslikele teadmistele ja traditsioonil 
põhinevatele andmetele, kui see on 
toiduaine kategooria tõttu õigustatud, ja 
olema nendega põhjendatud 

Or. fr
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Justification

There are some categories of foodstuffs whose benefits are based on recognised usage. In 
terms of demonstrating the truth of a claim, a system based solely on scientific data is not 
suitable for agricultural products such as herbal products. The knowledge born of experience 
and tradition must also be taken into account. This has recently been recognised in the case 
of traditional herbal medicines (Directive 2004/24/EC), for which a special, simplified, 
registration procedure has been put in place, which exempts them from the obligation to 
prove their clinical efficacy, since this is plausible on the grounds of experience and their 
long history of use.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 147
Artikli 6 lõige 1 

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab tuginema üldiselt tunnustatud 
teaduslikele andmetele ja olema nendega 
põhjendatud.

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab tuginema üldiselt tunnustatud 
teaduslikele teadmistele ja traditsioonil 
põhinevatele andmetele, kui toiduaine 
kategooria seda õigustab, ja olema nendega 
põhjendatud.

Or. fr

Justification

In the case of some products it is justifiable to take account of tradition.

Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, Martin Callanan

Muudatusettepanek 148
Artikli 6 lõige 1 

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab tuginema üldiselt tunnustatud 
teaduslikele andmetele ja olema nendega 
põhjendatud.

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab tuginema üldiselt tunnustatud 
teaduslikele teadmistele ja olema nendega 
põhjendatud.

Or. en

Justification

The term ‘generally accepted data’ has not been defined and therefore there is concern about 
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how this may be interpreted. The process for substantiation must consider the weight of the 
evidence and the balance of probabilities that an association between a food or food 
component and a health benefit is valid. The EU proposals do not currently address the issues 
of consensus science and emerging science. Provision is needed to claim benefits to health at 
an earlier stage in the discovery process, or this could stifle or slow research initiatives.
Appropriate language of claims could be developed, including the use of modal verbs (e.g. 
‘may’, ‘can’, ‘will’) and the use of WHO/WCRF terminology: ‘convincing’, ‘probable’, 
‘possible’, ‘insufficient’ levels of evidence. In order to take this into account we propose the 
term ‘accepted scientific knowledge’.

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer, Jules Maaten

Muudatusettepanek 149
Artikli 6 lõige 1 

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab tuginema üldiselt tunnustatud
teaduslikele andmetele ja olema nendega 
põhjendatud.

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab tuginema tunnustatud teaduslikele 
järeldustele ja olema nendega põhjendatud.

Or. de

Justification

It is self-evident that claims must always be made on the basis of ‘recognised scientific 
findings’. As a rule, there are no generally accepted scientific data or findings in science.

Muudatusettepaneku esitaja: Urszula Krupa

Muudatusettepanek 150
Artikli 6 lõige 1 

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab tuginema üldiselt tunnustatud 
teaduslikele andmetele ja olema nendega 
põhjendatud.

1. Toiteväärtust ja tervist puudutav teave 
peab tuginema üldiselt tunnustatud 
teaduslikele teadmistele ja olema nendega 
põhjendatud, põhjendatuse tase peab olema 
proportsionaalne teabes väidetava hüvega.

Or. en

Justification

The required scientific substantiation for the claim should be proportionate to the benefits 
declared in the claim. When approving individual claims EFSA will consider the scientific 
knowledge on the impact of certain substances/products on human body. EFSA should 
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additionally develop guidelines on the documentation required in the authorisation process.

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 151
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Põhjendatuse tase peaks olema 
proportsionaalne palutava teabe 
olemusega. 

Or. fr

Justification

It must be established that the proportionality principle applies in terms of the level of 
substantiation to be produced for claims. Without this proportionality principle, the cost of 
substantiation would soon become prohibitive and would be beyond the reach of the vast 
majority of SMEs.

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 152
Artikli 6 lõige 1 b (uus)

1 b. Amet koostab hiljemalt kuue kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist suunised käitlejate poolt 
esitatavate põhjenduste kohta ja ka 
võrdluspunktid selliste põhjenduste 
hindamiseks.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Urszula Krupa

Muudatusettepanek 153
Artikli 6 lõige 1 b (uus)

1 b. Amet kehtestab suunised teaduslike 
põhjenduste kohta, mis käitlejal peavad 
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olema õigustamaks toiteväärtust või tervist 
puudutava teabe kasutamist, kusjuures 
nõutavate tõendite tase peab olema 
proportsionaalne esitatava väitega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 154
Artikli 6 lõige 2 

2. Toiteväärtust või tervist puudutavat teavet 
esitav toidukäitleja peab õigustama teabe 
kasutamist.

2. Toiteväärtust või tervist puudutavat teavet 
esitav toidukäitleja peab põhjendama teabe 
kasutamist.

Or. el

Justification

A simple justification is not sufficient; scientific substantiation is required.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 155
Artikli 6 lõige 2 

2. Toiteväärtust või tervist puudutavat teavet 
esitav toidukäitleja peab õigustama teabe 
kasutamist.

2. Toiteväärtust või tervist puudutavat teavet 
esitav toidukäitleja peab õigustama teabe 
kasutamist. Selleks peavad  tema käsutuses 
püsivalt olema teabe õigustamiseks 
kasutatud teadusuuringud.

Or. fr

Justification

Scientific data are the major element in authorising the use of claims. A food business 
operator using a claim for a specific food product must therefore ensure that the authorities 
have at their disposal at all times the scientific studies justifying the use of the claim.
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 156
Artikli 6 lõige 3 

3. Liikmesriikide pädevad asutused võivad 
nõuda, et toodet turustav toidukäitleja või 
isik esitaks teadustööd ja andmed, mis 
kinnitavad vastavust käesolevale määrusele.

3. Liikmesriigi pädev asutus nõuab vajaduse 
korral, et toodet turustav toidukäitleja või 
isik esitaks teadustööd ja andmed, mis 
kinnitavad vastavust käesolevale määrusele. 
Toidukäitlejad saadavad need viivitamata 
tervishoiuametile ja liikmesriikide 
asjakohastele asutustele.

Or. fr

Justification

Scientific data are the major element in authorising the use of claims. A food business
operator using a claim for a specific food product must therefore ensure that the authorities 
have at their disposal at all times the scientific studies justifying the use of the claim.

It should be possible for these scientific studies to be requested not only by the Member 
States, but also by the Authority, by virtue of its role in the user request and/or claim 
authorisation assessment procedure.

Muudatusettepaneku esitaja: Urszula Krupa

Muudatusettepanek 157
Artikli 6 lõige 3 

3. Liikmesriikide pädevad asutused võivad
nõuda, et toodet turustav toidukäitleja või 
isik esitaks teadustööd ja andmed, mis 
kinnitavad vastavust käesolevale määrusele.

3. Liikmesriikide pädevad asutused võivad
nõuda, et toodet turustav toidukäitleja või 
isik esitaks teadustööd ja teadmised, mis 
kinnitavad vastavust käesolevale määrusele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 158
Artikkel 7

1. Toiteväärtust või tervist puudutava teabe 
kasutamine ei tohi aidata varjata toiduaine 
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üldist toiteväärtust. Seepärast esitatakse 
andmed, mis võimaldavad tarbijal mõista 
toiteväärtust või tervist puudutava teabega 
toidu tähtsust tema igapäeva toitumisele.
Sellised andmed sisaldavad järgmist:

Toiteväärtust või tervist puudutava teabe 
esitamisel tuleb toiteväärtust puudutav teave 
esitada vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral.

a) toiteväärtust või tervist puudutava teabe 
esitamisel esitatakse toiteväärtust puudutav 
teave vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral;

Tervist puudutava teabe puhul peab esitatav 
teave koosnema 2. rühma andmetest, mis on 
määratletud direktiivi 90/496/EMÜ artikli 4 
lõikes 1.

b) tervist puudutava teabe puhul 2. rühma 
andmed, mis on määratletud direktiivi 
90/496/EMÜ artikli 4 lõikes 1.

Lisaks ja vajadusel tuuakse toiteväärtust 
puudutava teabe läheduses ära ka aine(te) 
kogus(ed), mida käsitleb toiteväärtust või 
tervist puudutav teave ja mis ei ole esitatud 
toiteväärtust puudutaval märgistusel.

2. Lisaks esitatakse toiteväärtust puudutava 
teabe läheduses ka järgmised andmed: 

a) aine(te) kogus(ed), mida käsitleb 
toiteväärtust või tervist puudutav teave ja 
mis ei ole esitatud toiteväärtust puudutaval 
märgistusel; ja
b) andmed toiteväärtust või tervist 
puudutava teabega esitatud toidu rollist 
tasakaalustatud toitumises. Sellised 
andmed antakse teabega esitatud 
toiduaines sisalduva toitaine või muu aine 
koguse suhtena sellis(t)e toitaine(te) või 
aine(te) päevasesse kontrollväärtusesse, mis 
kehtestatakse vastavalt artiklis 4 sätestatud 
menetlusele.

Or. en

Justification

Nutrition and health claims provide consumers with valuable information about the presence 
or absence of individual nutrients (or other substances) in the food product and/or the health 
benefits that can be obtained through the consumption of the foodstuff. However, to avoid 
masking the overall nutritional status of a food product, it is vital that consumers are 
provided with adequate information about how individual foodstuffs, particularly those that 
bear claims, fit into a balanced diet.
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Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten

Muudatusettepanek 159
Artikli 7 lõige 1 

Toiteväärtust või tervist puudutava teabe 
esitamisel tuleb toiteväärtust puudutav teave 
esitada vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral.

Toiteväärtust või tervist puudutava teabe 
esitamisel tuleb toiteväärtust puudutav teave 
esitada vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral, või toidulisandite puhul vastavalt 
direktiivile 2002/46/EÜ toidulisandite 
kohta.

Or. en

Justification

Directive 90/496/EEC on nutrition labelling does not apply to food supplements, which are 
instead laid down in Directive 2002/46/EC on food supplements. In order to ensure 
consistency and to take into account the specific nature of food supplements a reference to 
Directive 2002/46/EC is reasonable.

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 160
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

Tarbijale arusaamise lihtsustamiseks tuleks 
viidata ka toitainete ja koostisosade 
energiasisaldusele ja kogusele pakendi või 
portsjoni kohta.

Or. el

Justification

Indicating the energy value and the content of nutritive substances and ingredients per 
package or portion helps facilitate consumer information. Even the most 'informed' 
consumers often have difficulty understanding the indications or claims. The scope for 
consumers understanding the claims made should be improved as that contributes to the 
effective implementation of the proposed measures.
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Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 161
Artikli 7 lõige 2 

Tervist puudutava teabe puhul peab esitatav 
teave koosnema 2. rühma andmetest, mis on 
määratletud direktiivi 90/496/EMÜ artikli 4 
lõikes 1.

Toiteväärtust ja tervist puudutava teabe 
puhul peab esitatav teave koosnema 2. 
rühma andmetest, mis on määratletud 
direktiivi 90/496/EMÜ artikli 4 lõikes 1.

Or. en

Justification

Complete nutritional labelling is equally necessary for nutrition and health claims to give 
optimal information to consumers.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Muudatusettepanek 162
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

Tuleks selgelt eristada aine looduslikku 
sisaldust teabega esitatud tootes sellesse 
tootesse lisatud aine sisaldusest, eriti 
vitamiinide puhul.

Or. en

Justification

On labels usually no distinction is made between the natural and added content of certain 
substances like vitamins, which is however an important criteria to make an informed choice.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 163
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

Tuleks selgelt eristada aine looduslikku 
sisaldust teabega esitatud tootes sellesse 
tootesse lisatud ainete sisaldusest.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Jules Maaten, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 164
Artikkel 8

Artikkel 8 kustutatud
Eritingimused

1. Toiteväärtust puudutav teave on lubatud
ainult siis, kui see on kooskõlas käesoleva 
määrusega ja vastab lisas sätestatud 
tingimustele.
2. Lisa muudatused võetakse vastu 
vastavalt artikli 23 lõike 2 menetlusele, 
vajadusel pärast konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga.

Or. en

Justification

The formulation of nutrition claims should be the responsibility of the industry. The 
conditions with which the nutrition claims are to comply should be addressed in the context of 
the upcoming proposal on nutritional labelling.

Muudatusettepaneku esitaja: Jules Maaten

Muudatusettepanek 165
Artikli 8 lõiked 1, 1 a (uus) ja 1 b (uus)

1. Toiteväärtust puudutav teave on lubatud 
ainult siis, kui see on kooskõlas käesoleva 
määrusega ja vastab lisas sätestatud
tingimustele.

1. Toiteväärtust puudutav teave on lubatud 
ainult siis, kui see on kooskõlas käesoleva 
määrusega ja vastab artiklis 5 kirjeldatud
üldistele tingimustele.

1 a. Lisas sätestatud toitainetele viitav 
toiteväärtust puudutav teave on lubatud 
ainult siis, kui see vastab lisas sätestatud 
tingimustele.
1 b. Vastavalt direktiivile 2002/46/EÜ 
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tuleks toidulisandites sisalduvate 
koostisosade koguseid märkida tootja poolt 
soovitatud päevase annusena.

Or. en

Justification

The claims set out in the Annex concern just a small amount of nutrients, though there are 
more than 200 nutrients known to have an important nutritional or physiologic function. The 
Annex should not restrict on that.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 166
Artikli 8 lõiked 1 ja 1 a (uus)

1. Toiteväärtust puudutav teave on lubatud 
ainult siis, kui see on kooskõlas käesoleva 
määrusega ja vastab lisas sätestatud 
tingimustele.

1. Vastavalt lõikele 1 a on toiteväärtust 
puudutav teave lubatud ainult siis, kui see on 
kooskõlas käesoleva määrusega ja vastab 
lisas sätestatud tingimustele.

1 a. Liikmesriikides võidakse lubada 
toiduaine toiteväärtusega seotud tähiseid, 
sealhulgas logosid tingimusel, et need 
vastavad riikide ametiasutuste poolt 
kehtestatud suunistele või reeglitele ja 
aitavad tarbijal teha tervisliku toitumisega 
seotud valikuid.

Or. en

Justification

A number of Member States are putting in place labelling schemes to support consumers in 
making healthy choices with their food purchases. Whilst nutrition labelling has an important 
role to play in this, it is clear that consumers welcome front-of-pack and other readily visible 
indicators as a guide. It is therefore important to avoid a situation where the relevant logos 
or other devices on the label are prohibited, hence the suggested exemption to respect such 
subsidiarity decisions.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 167
Artikli 8 lõige 2 
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2. Lisa muudatused võetakse vastu vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele, vajadusel 
pärast konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga.

2. Lisa muudatused võetakse vastu vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele, vajadusel 
pärast konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga, kaasates tarbijaliite 
sellise teabe tajumist ja mõistmist hindama.

Or. en

Justification

It is important to evaluate the perception of these claims and the consultation with consumer 
groups before agreeing on any changes to the annex is necessary

Muudatusettepaneku esitaja Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 168
Artikli 9 lõige 1 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 84/450/EMÜ 
kohaldamist, esitatakse toiteväärtust 
puudutav teave, milles võrreldakse toitaine 
kogust ja/või toiduaine energiasisaldust 
sama kategooria toiduainetega, ainult siis, 
kui keskmine tarbija tunneb võrreldavad 
toiduained hõlpsasti ära või kui need on 
selgelt märgitud. Märkida tuleb toitaine 
koguse ja/või energiasisalduse erinevus ja 
võrdlus peaks viitama samale toiduainete 
kogusele.

1. Ilma et see piiraks direktiivi 84/450/EMÜ 
kohaldamist, esitatakse toiteväärtust 
puudutav teave, milles võrreldakse toitaine 
kogust ja/või toiduaine energiasisaldust 
erineva või muu kategooria toiduainetega, 
ainult siis, kui keskmine tarbija tunneb 
võrreldavad toiduained hõlpsasti ära või kui 
need on selgelt märgitud. Märkida tuleb 
toitaine koguse ja/või energiasisalduse 
erinevus ja võrdlus peaks viitama samale 
toiduainete kogusele.

Or. en

Justification

Claims comparing the nutrient and/or energy content should be possible for all kinds of food, 
as long as average consumers understand the comparison. Those claims should be possible in 
order to allow illustrative examples which are easily understandable for the consumer, for 
example on the vitamin C content of a product compared to fruit or the calcium content 
compared to milk.

Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, Avril Doyle, Jules Maaten

Muudatusettepanek 169
Artikli 9 lõige 1 
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1. Ilma et see piiraks direktiivi 84/450/EMÜ 
kohaldamist, esitatakse toiteväärtust 
puudutav teave, milles võrreldakse toitaine 
kogust ja/või toiduaine energiasisaldust 
sama kategooria toiduainetega, ainult siis, 
kui keskmine tarbija tunneb võrreldavad 
toiduained hõlpsasti ära või kui need on 
selgelt märgitud. Märkida tuleb toitaine 
koguse ja/või energiasisalduse erinevus ja 
võrdlus peaks viitama samale toiduainete 
kogusele

1. Ilma et see piiraks direktiivi 84/450/EMÜ 
kohaldamist, esitatakse toiteväärtust 
puudutav teave, milles võrreldakse toitaine 
kogust ja/või toiduaine energiasisaldust muu 
kategooria toiduainetega, ainult siis, kui 
keskmine tarbija tunneb võrreldavad 
toiduained hõlpsasti ära või kui need on 
selgelt märgitud. Märkida tuleb toitaine 
koguse ja/või energiasisalduse erinevus ja 
võrdlus peaks viitama samale toiduainete 
kogusele.

Or. en

Justification

Claims comparing the nutrient and/or energy content should not only be allowed for foods of 
the same category, but also for different kinds of foodstuffs in order to allow illustrative 
examples which are easily understandable for the consumer, for example “product X contains 
as much calcium as a glass of milk”.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 170
Artikli 9 lõige 1 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 84/450/EMÜ 
kohaldamist, esitatakse toiteväärtust 
puudutav teave, milles võrreldakse toitaine 
kogust ja/või toiduaine energiasisaldust 
sama kategooria toiduainetega, ainult siis, 
kui keskmine tarbija tunneb võrreldavad 
toiduained hõlpsasti ära või kui need on 
selgelt märgitud. Märkida tuleb toitaine 
koguse ja/või energiasisalduse erinevus ja 
võrdlus peaks viitama samale toiduainete 
kogusele

1. Ilma et see piiraks direktiivi 84/450/EMÜ 
kohaldamist, esitatakse toiteväärtust 
puudutav teave, milles võrreldakse toitaine 
kogust ja/või toiduaine energiasisaldust 
sama kategooria toiduainetega, ainult siis, 
kui keskmine tarbija tunneb võrreldavad 
toiduained hõlpsasti ära ja kui need on 
lõpptarbija jaoks selgelt märgitud. Märkida 
tuleb toitaine koguse ja/või energiasisalduse 
erinevus ja võrdlus peaks viitama samale 
toiduainete kogusele

Or. fr

Justification

The list of nutritional claims needs to be adapted to ongoing scientific and technical 
development, so that this list takes the best possible account, with the least time lag, of all new 
knowledge and techniques.
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 Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 171
Artikli 9 lõige 1 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 84/450/EMÜ 
kohaldamist, esitatakse toiteväärtust 
puudutav teave, milles võrreldakse toitaine 
kogust ja/või toiduaine energiasisaldust 
sama kategooria toiduainetega, ainult siis, 
kui keskmine tarbija tunneb võrreldavad 
toiduained hõlpsasti ära või kui need on 
selgelt märgitud. Märkida tuleb toitaine 
koguse ja/või energiasisalduse erinevus ja 
võrdlus peaks viitama samale toiduainete 
kogusele.

1. Ilma et see piiraks direktiivi 84/450/EMÜ 
kohaldamist, esitatakse toiteväärtust 
puudutav teave, milles võrreldakse toitaine 
kogust ja/või toiduaine energiasisaldust 
sama kategooria toiduainetega, ainult siis, 
kui keskmine tarbija tunneb võrreldavad 
toiduained hõlpsasti ära või kui need on 
selgelt märgitud. Märkida tuleb toitaine 
koguse ja/või energiasisalduse erinevus ja 
võrdlus peaks viitama samale toiduainete 
kogusele ja vajadusel valmistusmeetodile.

Or. en

Justification

Instructions for the preparation of some foods might differ. For example, in the UK there 
were products on the market, where the ‘light’ version advised consumers to make the drink 
with hot water, whereas the standard version advised them to make it with hot milk.
Consequently, it is important to refer to the same method of preparation when making 
comparative claims for a food.

Muudatusettepaneku esitaja: Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 172
Artikli 9 lõige 2 a (uus)

2 a. Vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2081/92 
registreeritud tooted jäetakse võrreldava 
toiteväärtust puudutava teabe kasutamise 
alt välja.

Or. it

Justification

Products with names registered as PDO or PGI must, in order to use such names, satisfy a 
number of conditions listed in production specifications, thus providing a whole series of 
guarantees as regards manufacturing methods, the ingredients used and origin. Such 
products, subjected to strict controls by the relevant competent authority, have production 
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characteristics based on tradition and quality, which cannot be reconciled with the aims of 
comparative nutrition claims. In these cases a comparison, rather than providing the benefit 
of better consumer information, is often misleading.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 173
Artikli 10 lõige 1 

1. Tervist puudutavat teavet tohib esitada, 
kui see vastab II peatüki üldistele nõuetele ja 
käesoleva peatüki erinõuetele ja on vastavalt 
käesolevale määrusele lubatud.

1. Tervist puudutavat teavet tohib esitada, 
kui see vastab II peatüki üldistele nõuetele ja 
käesoleva peatüki erinõuetele ja sellest on 
vastavalt  artikli 14 menetlusele teatatud ja 
juhul, kui
a) komisjon ei ole esitanud artikli 15 lõikes 
1 sätestatud perioodi jooksul vastuväiteid, 
või
b) komisjon on küll esitanud vastuväiteid, 
kuid vastavalt artikli 16 menetlusele ei ole 
antud keeldu maksimaalselt 9 kuu jooksul 
pärast ametile teate esitamist.

Or. de

Justification

The Regulation’s aim of providing a high level of consumer protection can just as well be
achieved through a notification procedure, which is a milder alternative, since a notification 
requirement also ensures that the authorities responsible are informed of the use of health 
claims, so that they can investigate these if there is any doubt as to their truthfulness or 
foundation in scientific fact and, if necessary, prevent their being placed on the market. The 
wording of paragraph 1(a) and (b) guarantees reliable time limits for the decision.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 174
Artikli 10 lõige 1 

1. Tervist puudutavat teavet tohib esitada, 
kui see vastab II peatüki üldistele nõuetele ja 
käesoleva peatüki erinõuetele ja on vastavalt 
käesolevale määrusele lubatud.

1. Tervist puudutavat teavet tohib esitada, 
kui see vastab II peatüki üldistele nõuetele ja 
käesoleva peatüki erinõuetele ja sellest on 
vastavalt käesolevale määrusele teatatud.

Or. de
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Justification

The Regulation’s aim of providing a high level of consumer protection can just as well be 
achieved through a notification procedure. A notification requirement also ensures that the 
authorities responsible are informed of the use of health claims, so that they can investigate 
these if there is any doubt as to their truthfulness or foundation in scientific fact and, if 
necessary, prevent them from being placed on the market. Moreover, the proposed 
authorisation procedure would not only entail unnecessary red tape but would also pose 
considerable difficulties for small and medium-sized food manufacturers in particular, since 
in general they have neither the experience nor the structures needed to embark on an 
authorisation procedure at European level. Finally, a notification procedure would also 
facilitate innovations in the food sector.

Muudatusettepaneku esitajad: Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 175
Artikli 10 pealkiri ja lõige 1 

Eritingimused Tervist puudutava teabe eritingimused
1. Tervist puudutavat teavet tohib esitada, 
kui see vastab II peatüki üldistele nõuetele ja 
käesoleva peatüki erinõuetele ja on vastavalt 
käesolevale määrusele lubatud.

1. Tervist puudutavat teavet tohib esitada, 
kui see vastab II peatüki üldistele nõuetele ja 
käesoleva peatüki erinõuetele. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Holger 
Krahmer

Muudatusettepanek 176
Artikli 10 lõige 1 a (uus)

1 a. Need, kes soovivad esitada tervist 
puudutavat teavet, mis jääb artiklite 12 ja 
13 reguleerimisalast välja, teavitavad 
liikmesriigi pädevat asutust hiljemalt toote 
esmasel turuleviimisel, esitades tootel 
kasutatava märgistuse maketi koos 
reklaammaterjali projektiga.
Kui see osutub järelevalve tulemusel 
vajalikuks, siis võib liikmesriigi pädev 
asutus nõuda tootjalt või importijalt 
teadusuuringute ja -andmete esitamist, mis 
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kinnitavad, et kasutatav tervist puudutav 
teave vastab käesoleva määruse nõuetele. 
Teade ja teavet põhjendavad dokumendid 
esitatakse komisjonile, kes langetab nende 
põhjal otsuse. Kui teave lükatakse tagasi, 
palutakse toote tootjal või importijal 
otstarbeka aja jooksul teavet märgistuses ja 
reklaamis muuta/välja jätta.

Or. en

Justification

According to article 10(1) health claims may only be used if they have been authorised 
pursuant to the provisions of the regulation. However, this authorisation procedure goes too 
far, since it also covers recognised and scientifically proven claims which do not mislead 
consumers. Moreover, the authorisation procedure envisaged is bureaucratic, impractical 
and, especially in the light of the Lisbon strategy, unacceptable. Private operators and 
specially SMEs should have the right to continue using health claims that have been fully 
recognised and scientifically proven at national level even if they are not included in the list 
provided for in Article 12. It is important to underline that SMEs will not be able to afford the 
authorisation procedure introduced by Article 13 and therefore need legal security to 
continue using these health claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 177
Artikli 10 lõige 1 a (uus)

1 a. Need, kes kavatsevad esitada tervist 
puudutavat teavet, mis jääb artiklite 12 ja 
13 alt välja, peavad teavitama liikmesriigi 
pädevat asutust hiljemalt toiduaine esmasel 
turuleviimisel ja nad peavad ka esitama 
tootepakendi näidise ja kavandatava 
reklaammaterjali.
Kui see on järelmeetmena vajalik, siis võib 
liikmesriigi pädev asutus paluda tootjalt või 
importijalt teadusuuringute ja -andmete 
esitamist, mis kinnitavad, et kasutatav 
tervist puudutav teave vastab käesoleva 
määruse nõuetele. Kui kõnealused 
uuringud on avaldatud hõlpsasti 
kättesaadavas trükises, siis piisab viitest 
trükisele. 
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Or. fr

Justification

SMEs should be given access to functional claims that do not appear on the European 
register by not making a European procedure obligatory if the product is marketed in only 
one Member State and proposing a notification procedure which has proved its worth for 
special dietary foodstuffs for 25 years.

Muudatusettepaneku esitaja Martin Callanan

Muudatusettepanek 178
Artikli 10 lõige 2 

2. Tervist puudutav teave on lubatud ainult 
siis, kui märgisel  on toodud järgmine 
teave:

kustutatud

a) avaldus tasakaalustatud toitumise ja 
tervisliku eluviisi tähtsuse kohta;
b) väidetava positiivse mõju saavutamiseks 
vajalik toidu kogus ja tarbimisviis;
c) vajaduse korral avaldus, mis on 
suunatud isikutele, kes peaksid selle 
toiduaine kasutamisest hoiduma;
d) vajaduse korral hoiatus mitte ületada 
toidukogust, mis võib kujutada ohtu 
tervisele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Korhola, 

Muudatusettepanek 179
Artikli 10 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Tervist puudutav teave on lubatud ainult 
siis, kui märgisel on toodud järgmine teave:

2. Tervist puudutav teave on lubatud ainult 
siis, kui järgmine teave on toodud märgisel 
ja/või esitatud muude tarbija teavitamise 
vahendite abil:

Or. en
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Justification

Other means of consumer information should be sufficient for some products, especially with 
small packages.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 180
Artikli 10 lõike 2 punkt a

a) avaldus tasakaalustatud toitumise ja 
tervisliku eluviisi tähtsuse kohta;

kustutatud

Or. en

Justification

Since a registration procedure evaluating the scientific substantiation is foreseen for all 
health claims, specific prohibitions no longer have to be expressively laid down. All claims 
that are scientifically substantiated should be allowed.

Muudatusettepaneku esitajad: Eija-Riitta Korhola, Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek181
Artikli 10 lõike 2 punkt a

a) avaldus tasakaalustatud toitumise ja 
tervisliku eluviisi tähtsuse kohta;

a) vajaduse korral avaldus tasakaalustatud 
toitumise ja tervisliku eluviisi tähtsuse 
kohta;

Or. en

Justification

Some health claims may not have any relation to a balanced diet, for example.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Muudatusettepanek 182
Artikli 10 lõike 2 punkt a

a) avaldus tasakaalustatud toitumise ja 
tervisliku eluviisi tähtsuse kohta;

a)  märgistusel silmatorkavas kohas avaldus 
tasakaalustatud toitumise ja tervisliku 
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eluviisi tähtsuse kohta;

Or. en

Justification

The reference to the importance of a balanced diet must be made very clear on the label.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 183
Artikli 10 lõike 2 punkt b

b) väidetava positiivse mõju saavutamiseks 
vajalik toidu kogus ja tarbimisviis;

b) vajaduse korral väidetava positiivse mõju 
saavutamiseks vajalik toidu kogus ja 
tarbimisviis;

Or. de

Justification

There is no discernible reason why general indications on the importance of a healthy 
lifestyle or indications regarding the quantity and pattern of consumption should be 
compulsory for health claims whilst other indications, in particular warnings, are to be 
included only where appropriate.

Muudatusettepaneku esitajad: Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin 
Callanan

Muudatusettepanek 184
Artikkel 11

Artikkel 11 kustutatud
Kaudne tervist puudutav teave

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:
a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega; 
b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 
c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
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või kehakaalu kontrollimisele või 
kehakaalu vähenemise kiirusele või 
kogusele või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;
d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, 
et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.
2. Vajaduse korral avaldab komisjon pärast 
ametiga konsulteerimist üksikasjalikud 
suunised käesoleva artikli rakendamiseks.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 185
Artikkel 11

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

Kaudse tervist puudutava teabe kasutamist 
tuleks ühenduse turul lubada, kui see on 
ametis läbinud ühtlustatud teadusliku 
hindamise. 

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega; 
b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 
c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või 
kehakaalu vähenemise kiirusele või 
kogusele või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;
d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
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organisatsioonide nõuandele või sisendab, 
et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.
2. Vajaduse korral avaldab komisjon pärast 
ametiga konsulteerimist üksikasjalikud 
suunised käesoleva artikli rakendamiseks.

Or. en

Justification

Since a registration procedure evaluating the scientific substantiation is foreseen for all 
health claims, specific prohibitions do not need to be expressly laid down. All claims that are 
scientifically substantiated should be allowed. This amendment is in line with Recital (14) 
which sets out the principle of scientific assessment by the Authority for all health claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Jules Maaten

Muudatusettepanek 186
Artikkel 11

Kaudne tervist puudutav teave Piirangud teatava tervist puudutava teabe 
kasutamisel
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1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele 
seoses üldise tervisega ja enesetundega;

a) teave, mis sisendab, et toiduainest 
loobumine võib tervist kahjustada;

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 

b) teave, mis viitab kehakaalu vähenemise 
kiirusele või kogusele.

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab 
salenemisele või kehakaalu 
kontrollimisele või kehakaalu vähenemise 
kiirusele või kogusele või näljatunde 
vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;
d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, 
et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.
2. Vajaduse korral avaldab komisjon 
pärast ametiga konsulteerimist 
üksikasjalikud suunised käesoleva artikli 
rakendamiseks.

2. Järgmine tervist puudutav teade ei ole 
lubatud, välja arvatud, kui see on otseselt 
ette nähtud artikli 10 lõikes 1 ja artikli 13 
lõikes 1 viidatud loas: 
a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele 
seoses üldise tervisega ja enesetundega; 
b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab 
salenemisele või kehakaalu 
kontrollimisele või näljatunde 
vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;
d) toiteväärtust või tervist puudutav teave 
või muu teave, millega vihjatakse, et toode 
on eriti toiteväärtuslik lastele.
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3. Teave, mis viitab arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele on lubatud 
ainult juhul, kui:
a) kõnealuse teabe esitab organisatsioon, 
mida tunnustavad riigi või ühenduse 
ametiasutused;
b) kahe osapoole vahel on olemas kirjalik 
kokkulepe;

c) soovituse põhipunktide üksikasjad on 
avaldatud hõlpsasti juurdepääsetavas 
vormis (näiteks ettevõtte või tunnustatud 
organisatsiooni kodulehtedel).
4. Vajaduse korral avaldab komisjon 
pärast ameti, toiduainetööstuse ja 
tarbijatega konsulteerimist üksikasjalikud 
suunised lõike 2 rakendamiseks.

Or. en

Justification

Children are very vulnerable to advertisements and their dietary habits can easily be 
influenced by those. Therefore the WHO in its "Draft global strategy on diet, physical activity 
and health" specifically recommends "Responsible marketing practices that support the 
strategy, particularly with regard to the promotion and marketing of foods high in saturated 
fats, sugar or salt, especially to young children.

Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 187
Artikkel 11

Kaudne tervist puudutav teave Piirangud teatava tervist puudutava teabe 
kasutamisel

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

1. Tervist puudutava teabe, mis viitab toidu 
ja toidu koostisosade üldistele eelistele 
seoses tervise või enesetundega,  
kasutamisel peab selline teave olema 
formuleeritud nii, et see peegeldab teabe 
aluseks olevat spetsiifilist tõendusmaterjali 
ja tarbijale arusaadavust. Kasu tervisele ei 
tohi väljuda tõendusmaterjali ulatusest ega 
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tarbijat segadusse ajada või eksitada.
a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega; 

2. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 

a) Teave, mis sisendab, et toiduainest 
loobumine võib tervist kahjustada;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või 
kehakaalu vähenemise kiirusele või 
kogusele või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;

b) Ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab sellise 
teabega esitatavate toodete kasutamise 
tulemuseks olla võiva kaalu vähenemise 
kiirusele või kogusele.

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, 
et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

3. Järgmine tervist puudutav teave on 
lubatav ainult juhul, kui see on otseselt 
sätestatud artikli 10 lõikes 1, artiklis 12 või 
artikli 13 lõikes 1:

2. Vajaduse korral avaldab komisjon pärast 
ametiga konsulteerimist üksikasjalikud 
suunised käesoleva artikli rakendamiseks.

a) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone 

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või toidust saadava energia 
vähenenud omastamisele.
4. Teavet, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide soovitustele või 
meditsiinilisele arvamusele, võib esitada 
ainult, kui see vastab komisjoni poolt 
vastavalt artikli 23 menetlusele pärast 
tarbijate ja tööstuse esindajate või muude 
huvitatud sidusrühmadega konsulteerimist 
(näidata kuupäev) väljatöötatavatele 
suunistele.

Or. en

A prohibition of all claims referring to general health/well-being, psychological functions, 
weight management is disproportionate. The proposed Regulation already requires that all 
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claims, whether direct or implied, must be scientifically substantiated, must be understood by 
consumers and must not mislead.

Article 11 should be amended to take due account of the fact that claims made in accordance 
with the general and specific conditions set by this regulation should not be prohibited.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 188
Artikkel 11

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega; 

a) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab sellise 
teabega esitatavate toodete kasutamise 
tulemuseks olla võiva kehakaalu 
vähenemise kiirusele või kogusele;

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 

b) teave, mis sisendab, et toiduainest 
loobumine võib tervist kahjustada.

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või 
kehakaalu vähenemise kiirusele või 
kogusele või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;

2. Järgmine tervist puudutav teade ei ole 
lubatud, välja arvatud, kui see on otseselt 
ette nähtud artikli 10 lõikes 1, artiklis 12 
või artikli 13 lõikes 1 viidatud menetluses: 

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, 
et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega;

2. Vajaduse korral avaldab komisjon pärast 
ametiga konsulteerimist üksikasjalikud 
suunised käesoleva artikli rakendamiseks.

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või toidust saadava energia 
vähenenud omastamisele.
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3. Teave, mis viitab arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, on lubatud 
ainult juhul, kui:
a) teavet kinnitav organisatsioon on riigi 
või ühenduse tasandil tunnustatud;
b) mõlema osapoole vahel on olemas 
kirjalik kokkulepe;
c) kinnitamise skeemi üksikasjad on 
hõlpsasti juurdepääsetavas vormis 
avaldatud (nt ettevõtte ja tunnustatud 
organisatsiooni kodulehtedel).
4. Vajaduse korral avaldab komisjon pärast 
ameti, toiduainetööstuse ja tarbijatega 
konsulteerimist üksikasjalikud suunised 
lõigete 2 ja 3 rakendamiseks.

Or. en

Justification

Claims, even health claims, that are generally accepted by scientific knowledge and well 
understood by the consumer should be used without undue restrictions.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 189
Artikli 11 pealkiri

Kaudne tervist puudutav teave Piirangud teatava tervist puudutava teabe 
kasutamisel

Or. de

Justification

It should be taken into account that certain health claims are generally scientifically accepted 
and - if this can be proven - that they should therefore be allowed.



AM\555844ET.doc 101/182 PE 353.660v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 190
Artikli 11 pealkiri

Kaudne tervist puudutav teave Piirangud teatava tervist puudutava teabe 
kasutamisel

Or. en

Justification

With respect to the content of the article, "Restrictions on the use" is the correct title.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Muudatusettepanek 191
Artikli 11 pealkiri

Kaudne tervist puudutav teave Keelatud teave

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Muudatusettepanek 192
Artikli 11 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist
puudutav teave:

1. Lubatud pole järgmine teave:

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 193
Artikli 11 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave, välja arvatud, kui see on 
teaduslikult põhjendatud:
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Or. en

Justification

Restrictions on the use of health claims should be undertaken on the basis of scientific 
criteria.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 194
Artikli 11 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

1. Järgmine kaudne tervist puudutav teade 
on lubatud ainult, kui see põhineb 
teaduslikel teadmistel.

Or. en

Justification

If claims are based on scientific knowledge, it must be possible for consumers to ascertain 
that fact.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 195
Artikli 11 lõige 1 

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega;

a) teave, mis sisendab, et toiduainest 
loobumine võib tervist kahjustada;

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone;

b) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või 
kehakaalu vähenemise määrale või 
kogusele või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele, välja arvatud, kui see teave on 
teaduslikult põhjendatud ja sellest on 
vastavalt käesolevale määrusele teatatud;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ c) Teave, mis viitab arstide või teiste 
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kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või 
kehakaalu vähenemise määrale või 
kogusele või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;

tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, välja 
arvatud, kui see on teaduslikult 
põhjendatud ja sellest on vastavalt 
käesolevale määrusele teatatud.

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, 
et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 196
Artikli 11 lõige 1 

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega; 

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
hea tervisega, välja arvatud, kui teavet on 
võimalik teaduslikult põhjendada;

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone, välja 
arvatud, kui teavet on võimalik teaduslikult 
põhjendada;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele,
välja arvatud, kui teavet on võimalik 
teaduslikult põhjendada;

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, et 

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, et 
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toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada. Käesolevat piirangut ei 
kohaldata teaduslikult põhjendatud teabele, 
mis tugineb riikide ametiasutuste poolt 
ametlikult tunnustatud organisatsioonide ja 
heategevuslike ühenduste nõuandele. 

Or. en

Justification

We agree with the Commission’s approach regarding misleading, false and implied claims; 
however, if a claim can be scientifically substantiated and proven to be true, its use should 
not be prohibited. Also, organisations and charities which are officially recognised by the 
national authorities should not be prevented from making scientifically substantiated claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 197
Artikli 11 lõike 1 sissejuhatus ja punktid a ja b

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega; 

a) teave, mis viitab otseselt toitaine või 
toiduaine üldistele, mittespetsiifilistele 
eelistele seoses hea tervisega niivõrd, 
kuivõrd see võib tõenäoliselt tarbijat petta;

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone 
niivõrd, kuivõrd see võib tõenäoliselt 
tarbijat petta;

Or. de

Justification

Article 11 should be deleted completely from the proposal for a regulation for the same 
reasons as Article 4. 

The prohibitions in Article 11 reflect health policy convictions and as such are not covered by 
the legal base of Article 95 of the EC Treaty. They are also at odds with the principle that 
relevant, scientifically justified claims must be permissible, and with the principle that there 
are no good or bad foods, only good or bad eating habits. In addition, they in no way 
represent harmonisation of food laws, since there are absolutely no corresponding rules in 
any EU Member State.
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 198
Artikli 11 lõike 1 punkt a

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega; 

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega, välja arvatud, kui teavet on 
võimalik teaduslikult põhjendada;

Or. de

Justification

It should be taken into account that certain health claims are generally scientifically accepted 
and - if this can be proven - that they should therefore be allowed.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 199
Artikli 11 lõike 1 punkt b

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone; 

b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone, välja 
arvatud, kui teavet on võimalik teaduslikult 
põhjendada;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 200
Artikli 11 lõike 1 punkt c

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab kehakaalu 
vähenemise kiirusele või kogusele;

Or. en
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Justification

If claims are based on scientific knowledge, it must be possible for consumers to ascertain 
that fact.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 201
Artikli 11 lõike 1 punkt c

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele;

Or. fr

Justification

There is a perfectly clear scientific definition of satiety, namely ‘the state of not being hungry 
between two meals’. Furthermore, as soon as a scientific dossier exists on this point, it should 
be possible for it to be submitted to the experts of the European Food Safety Agency and the 
Commission.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 202
Artikli 11 lõike 1 punkt c

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;

c) teave, mis viitab salenemisele või 
kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise kiirusele või kogusele tänu toote 
tarbimisele;

Or. nl
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 203
Artikli 11 lõike 1 punkt c

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele või 
kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele,
välja arvatud, kui teavet on võimalik 
teaduslikult põhjendada;

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Muudatusettepanek 204
Artikli 11 lõike 1 punkt c

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab salenemisele 
või kehakaalu kontrollimisele või kehakaalu 
vähenemise määrale või kogusele või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele. 
Käesolevat sätet ei peaks siiski kohaldama 
toitumise jälgimise süsteemidele, mis on 
registreeritud kaubamärgid;

Or. en

Justification

This Regulation should not seek to outlaw diet monitoring systems such as “weight watchers” 
which are well established in Europe and do provide bona fide mechanisms for weight loss.
This includes labelling on products where their role in achieving weight loss is clearly 
presented in the context of the programme.
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Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 205
Artikli 11 lõike 1 punkt d

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, 
et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

kustutatud

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, Martin Callanan

Muudatusettepanek 206
Artikli 11 lõike 1 punkt d

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, et 
toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, et 
toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada. Seda piirangut ei kohaldata 
siiski teabele, mida esitavad tunnustatud 
organisatsioonid, nagu heategevuslikud 
tervishoiuühendused, kes osalevad 
rahvatervise edendamises ja tarbija 
harimises toitumise ja elustiili küsimustes. 

Or. en

Justification

Charities’ associations with food manufacturers can allow them to make substantial amounts 
of money for research, health education, care and rehabilitation initiatives. Relationships 
such as these also help raise awareness of charities and their work, and fundraising 
campaigns are often placed alongside key messages on health which reach a wide audience.
Claims made in the context of such associations and campaigns should not be prohibited 
when made by recognised organisations involved in the promotion of public health and the 
education of the consumer regarding diet and lifestyle.
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Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 207
Artikli 11 lõike 1 punkt d

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või sisendab, et 
toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide või nende 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, välja arvatud, 
kui spetsiifilise toitaine või koostisaine ja 
sõltumatu ühenduse või heategevusliku 
organisatsiooni nõuande vahel on tõestatud 
ja ilmne seos, või sisendab, et toiduainest 
loobumine võib tervist kahjustada.

Or. en

Justification

At present the basis for making a claim in relation to advice from health professions, or an 
endorsement from a charity is not clear to the consumer. The advice/endorsement could be 
made for health or financial reasons, but the consumer has no way of knowing. There should 
therefore be a clear relationship between the food and the reason for the advice/endorsement.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 208
Artikli 11 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) Toiteväärtust või tervist puudutav teave 
või muu teave, millega vihjatakse, et toode 
on eriti toiteväärtuslik lastele, välja 
arvatud, kui see vastab artikli 14 lõike 1 
nõuetele. 

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja: Genowefa Grabowska

Muudatusettepanek 209
Artikli 11 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) toiteväärtust või tervist puudutav teave 
või muu teave, millega vihjatakse, et toode 
on eriti toiteväärtuslik lastele, välja 
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arvatud, kui see vastab artikli 14 lõike 1 
nõuetele.

Or. en

Justification

Children are very vulnerable to advertisements and their dietary habits can easily be 
influenced by those. Therefore the WHO in its "Draft global strategy on diet, physical activity 
and health" specifically recommends "Responsible marketing practices that support the 
strategy, particularly with regard to the promotion and marketing of foods high in saturated 
fats, sugar or salt, especially to young children.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 210
Artikli 11 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) teave, mis on suunatud üksnes lastele.

Or. de

Justification

The possibility of children being the target of health claims should be excluded.

Muudatusettepaneku esitaja: Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 211
Artikli 11 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) tervist puudutav teave, mis on 
suunatud üksnes või peamiselt lastele.

Or. el

Justification

Children constitute a large and specific category of consumer. They are, however, 
impressionable and easily influenced by misleading messages.
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Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 212
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

1 a. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave: teave, millega 
sisendatakse, et toiduainest loobumine võib 
tervist kahjustada, ja teave, mis tugineb 
arstide või teiste tervishoiusektori 
spetsialistide või nende kutseliitude või 
heategevuslike organisatsioonide 
nõuandele, välja arvatud, kui see pärineb 
riigi poolt tunnustatud organisatsioonilt, 
mida on tunnustanud amet. 

Or. en

Justification

If claims are based on scientific knowledge, it must be possible for consumers to ascertain 
that fact.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 213
Artikli 11 lõige 2 

2. Vajaduse korral avaldab komisjon pärast 
ametiga konsulteerimist üksikasjalikud 
suunised käesoleva artikli rakendamiseks.

2. Vajaduse korral avaldab komisjon pärast 
ameti ning toiduainetööstust ja tarbijat 
esindavate organisatsioonidega
konsulteerimist üksikasjalikud suunised 
käesoleva lõike rakendamiseks.

Or. en

Justification

It is desirable that the Commission should also consult interested parties and draw on their 
knowledge.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 214
Artikli 11 lõige 2 



PE 353.660v01-00 112/182 AM\555844ET.doc
Freelance-tõlge

ET

2. Vajaduse korral avaldab komisjon pärast 
ametiga konsulteerimist üksikasjalikud 
suunised käesoleva artikli rakendamiseks.

2. Vajaduse korral avaldab komisjon pärast 
ametiga konsulteerimist üksikasjalikud 
suunised käesoleva artikli rakendamiseks, 
mille koostamisel on järgitud artiklis 23 
ettenähtud menetlust.

Or. fr

Justification

It should be specified that these guidelines are to be determined using the comitology 
procedure.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 215
Artikkel 11 a (uus)

Artikkel 11 a

Lastele suunatud teabe keeld

Toiteväärtust või tervist puudutav teave või 
muu teave, mis kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse, ei tohi olla suunatud 
üksnes või peamiselt lastele. Toiteväärtust 
või tervist puudutavat teavet või muud 
teavet ei tohi olla toodetel, mis kuuluvad 
komisjoni 14. mai 1991. aasta direktiivi 
91/321/EMÜ (imiku piimasegude ja 
jätkupiimasegude kohta)1 või komisjoni 16. 
veebruari 1996. aasta direktiivi 96/5/EÜ, 
Euratom (imikutele ja väikelastele mõeldud 
teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude 
imikutoitude kohta)2 reguleerimisalasse.
1 EÜT L 175, 4.7.1991, lk 35.
2 EÜT L 49, 28.2.1996, lk 17.

Or. en
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Justification

Children are very vulnerable to advertisements and their dietary habits can easily be 
influenced by those. Therefore the WHO in its "Draft global strategy on diet, physical activity 
and health" specifically recommends "Responsible marketing practices that support the 
strategy, particularly with regard to the promotion and marketing of foods high in saturated 
fats, sugar or salt, especially to young children."

In order to avoid that breastfeeding is substituted by infant formulae, it is necessary to avoid 
claims to be made on these substitute products, in line with the World Health Assembly 
resolution 55.25 from May 2002 urging its member states "to ensure that the introduction of 
micronutrient interventions and the marketing of nutritional supplements do not replace, or 
undermine support for the sustainable practice of, exclusive breastfeeding and optimal 
complementary feeding” (WHA 55.25, May 2002).

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 216
Artikli 12 lõige 1 

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele 
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele 
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
illustratiivsed näited toitaine või muu aine 
ja tervise vahelisest seosest kuuluvad lõikes 
2 ettenähtud nimekirja.

Or. en

Justification

Laying down the exact wording of a health claim will result in a major bureaucratic and time-
consuming burden as business operators will have to apply for every variation in the wording 
of the claim. Furthermore it would go far beyond the legitimate effort of improving consumer 
protection. Therefore the list of permitted claims shall only contain an illustrative example.
Business operators may then use within their responsibilities claims with the same meaning

Muudatusettepaneku esitajad: Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 217
Artikli 12 lõige 1 
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1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele teadmistele
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
toitaine või muu aine ja tervise vahelised 
seosed kuuluvad lõikes 2 ettenähtud 
nimekirja.

Or. en

Justification

It is absolutely vital that manufacturers can adapt the way they communicate science and the 
wording of the claim in the different languages to fit a particular context/national situation.
Industry must also have the ability to review their claims and messages continually as 
consumer understanding evolves. A list of nutrient/substance relationships should be 
considered instead of fixed claims.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 218
Artikli 12 lõige 1 

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele 
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele 
ja võttes arvesse kogu toidu koostist, mida
keskmine tarbija mõistab õigesti, kui see 
kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

Or. en

Justification

The suggested wording of this article seems to exclude health claims describing the general 
role of some whole foods, such as fruit and vegetable or whole grains. This is an unjustified 
restriction and the article must therefore be amended accordingly.



AM\555844ET.doc 115/182 PE 353.660v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 219
Artikli 12 lõige 1 

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele teadmistele 
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see põhineb lõikes 2 ettenähtud nimekirjal.

Or. en

Justification

A list containing well-established claims will reduce the bureaucratic impact of the proposed 
regulation on smaller and medium companies caused by extensive authorisation dossiers.
Such a list will as well reduce the burden for the Authority. However, in order to make sure 
that this list will be as comprehensive as possible, proposing claims for this list should not 
only be allowed for Member States, but also for the relevant stakeholders (e.g. consumer 
groups and industry).

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 220
Artikli 12 lõige 1 

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele 
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud ja nõuetekohaselt
põhjendatud teaduslikele andmetele ja mida 
keskmine tarbija mõistab õigesti, kui see 
kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

Or. de

Justification

By referring to properly substantiated scientific data, the amendment aims to ensure that the 
requirement of scientific substantiation is sensible and achievable.
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Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 221
Artikli 12 lõige 1 

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikes 1 viidatud 
lubamismenetlusest tohib anda tervist 
puudutavat teavet, mis kirjeldab toitaine või 
mõne muu aine tähtsust kasvamisele, 
arengule ja organismi normaalsetele 
funktsioonidele, tuginedes üldiselt 
tunnustatud teaduslikele teadmistele ja mida 
keskmine tarbija mõistab õigesti, kui see 
põhineb lõikes 2 ettenähtud nimekirjal.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 222
Artikli 12 lõige 1 

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
tunnustatud teaduslikele teadmistele ja 
mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

Or. en

Justification

The term ‘generally accepted data’ has not been defined. The amendment seeks to clarify this 
point.
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Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 223
Artikli 12 lõige 1 

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele 
ja mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toidu, toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele funktsioonidele, tuginedes 
üldiselt tunnustatud teaduslikele andmetele 
ja mida kavandatud tarbija mõistab õigesti, 
kui see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

Or. en

Justification

The list of claims based on generally accepted scientific data should include claims relating 
to foods which are known to have an effect on reducing the risk of certain diseases, such as 
the role of fruit and vegetables in reducing the risk of certain cancers. Claims are often 
targeted at specific groups or sub-groups of the population who may be more knowledgeable 
about a specific food, nutrient or substance than the average consumer.

Muudatusettepaneku esitajad: Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Muudatusettepanek 224
Artikli 12 lõige 2 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
hiljemalt ... [üks aasta pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] teabe 
nimekirjad vastavalt lõikele 1.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
hiljemalt ... [üks aasta pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] seoste 
nimekirjad vastavalt lõikele 1.

Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
komisjon vastavalt artikli 23 menetlusele … 
[kolm aastat pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
ühenduse lubatud teabe nimekirja vastavalt 
lõikele 1, mis kirjeldab toitaine või mõne 
muu aine tähtsust kasvamisele, arengule ja 
organismi normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele.

Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
komisjon vastavalt artikli 23 menetlusele … 
[kolm aastat pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
ühenduse seoste nimekirja vastavalt lõikele 
1, mis kirjeldab toitaine või mõne muu aine 
tähtsust kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele.

Antud nimekirja muudatuse võtab komisjon 
vastu oma initsiatiivil või mõne liikmesriigi 
taotluse põhjal vastavalt artiklis 23 viidatud 

Antud nimekirja muudatuse võtab komisjon 
vastu oma initsiatiivil või mõne liikmesriigi 
taotluse põhjal vastavalt artikli 23 lõikes 2 
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menetlusele. viidatud menetlusele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 225
Artikli 12 lõike 2 punktid 1 ja 2

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
hiljemalt ... [üks aasta pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] teabe 
nimekirjad vastavalt lõikele 1.

2. Liikmesriigid ja huvirühmad (nt eriti 
tarbijarühmad ja tööstuse esindajad) 
edastavad komisjonile hiljemalt ... [üks aasta 
pärast antud määruse vastuvõtmise kuu 
viimast päeva] toitumise ja tervise vaheliste 
seoste nimekirjad vastavalt lõikele 1.

Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
komisjon vastavalt artikli 23 menetlusele … 
[kolm aastat pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
ühenduse lubatud teabe nimekirja vastavalt 
lõikele 1, mis kirjeldab toitaine või mõne 
muu aine tähtsust kasvamisele, arengule ja 
organismi normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele.

Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
komisjon vastavalt artikli 23 menetlusele … 
[kolm aastat pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
ühenduse lubatud toitumise ja tervise 
vaheliste seoste nimekirja vastavalt lõikele 
1, mis kirjeldab toitaine või mõne muu aine 
tähtsust kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele.

Or. en

Justification

Interested parties should be given the opportunity to make proposals to the Commission for 
diet/health relationships and for modifications of the list. For reasons of the practicability the 
list should not contain the exact wording of a claim but rather a general reference to the 
diet/health relationship (e.g. calcium - stabilisation of the bone density).

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 226
Artikli 12 lõike 2 punktid 1 ja 2

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
hiljemalt ... [üks aasta pärast antud määruse 

2. Liikmesriigid edastavad pärast asjaga 
seotud pooltega konsulteerimist komisjonile 
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vastuvõtmise kuu viimast päeva] teabe 
nimekirjad vastavalt lõikele 1.

hiljemalt ... [üks aasta pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] 
toitainete/ainete ja funktsioonide vaheliste 
seoste nimekirjad vastavalt lõikele 1.

Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
komisjon vastavalt artikli 23 menetlusele … 
[kolm aastat pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
ühenduse lubatud teabe nimekirja vastavalt 
lõikele 1, mis kirjeldab toitaine või mõne 
muu aine tähtsust kasvamisele, arengule ja 
organismi normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele.

Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
komisjon vastavalt artikli 23 menetlusele … 
[kolm aastat pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
ühenduse lubatud toitainete/ainete ja 
funktsioonide vaheliste seoste nimekirja 
vastavalt lõikele 1, mis kirjeldab toitaine või 
mõne muu aine tähtsust kasvamisele, 
arengule ja organismi normaalsetele 
füsioloogilistele funktsioonidele.

Or. fr

Justification

The adoption of a list of relationships between nutrients/substances and function is preferable 
to a list of claims, which would be restrictive.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 227
Artikli 12 lõike 2 punkt 1

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
hiljemalt ... [üks aasta pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] teabe
nimekirjad vastavalt lõikele 1.

2. Liikmesriigid ja sidusrühmad (nt eriti 
tarbijarühmad ja tööstuse esindajad) 
edastavad komisjonile hiljemalt ... [üks aasta 
pärast antud määruse vastuvõtmise kuu 
viimast päeva] teabe nimekirjad vastavalt 
lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 228
Artikli 12 lõige 3 

3. Alates käesoleva määruse jõustumise 3. Alates käesoleva määruse jõustumise 
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kuupäevast võivad toidukäitlejad kuni lõike 
2 teises lõigus nimetatud nimekirja 
vastuvõtmiseni anda enda vastutusel lõikes 1 
nimetatud tervist puudutavat teavet, kui see 
vastab käesolevale määrusele ja 
kohalduvatele olemasolevatele riiklikele 
eeskirjadele; see kehtib, jättes kehtima 
artiklile 22 vastavad kaitsemeetmed.

kuupäevast võivad toidukäitlejad kuni 12 
kuud pärast lõike 2 teises punktis nimetatud 
nimekirja vastuvõtmiseni anda enda 
vastutusel lõikes 1 nimetatud tervist 
puudutavat teavet, kui see vastab 
käesolevale määrusele ja kohalduvatele 
olemasolevatele riiklikele eeskirjadele

Or. en

Justification

The claims concerned describe a generally recognised role of a nutrient or other substance, 
they are understood by and not misleading the consumer. Therefore an adequate transition 
period should be granted to food industry to empty stocks and to change labels.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 229
Artikkel 13

Artikkel 13
Haiguse riski vähendamist puudutav teave

1. Erinevalt direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 
lõikest 1 tohib esitada teavet konkreetse 
haiguse riski vähenemise kohta, kui see on 
vastavalt käesolevale määrusele lubatud.
2. Lisaks käesolevas määruses kehtestatud 
üldnõuetele ja lõike 1 erinõuetele peab 
haiguse riski vähendamist puudutava teabe 
puhul märgistusel olema avaldus ka selle 
kohta, et haigustel on mitmeid 
riskifaktoreid ja kui ühte neist muudetakse, 
siis sellel võib, kuid võib ka mitte olla 
positiivne mõju.

kustutatud

Or. fr

Justification

The possibility of authorising claims regarding reduction of a disease risk cannot be 
envisaged; any measure to prevent or treat a pathology should be the subject of medical 
diagnostics and, if need be, the prescription of a diet by a health professional.
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Muudatusettepaneku esitajad: Frédérique Ries ja Chris Davies

Muudatusettepanek 230
Artikkel 13

1. Erinevalt direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 
lõikest 1 tohib esitada teavet konkreetse 
haiguse riski vähenemise kohta, kui see on 
vastavalt käesolevale määrusele heaks 
kiidetud.

1. Erinevalt direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 
lõikest 1 tohib esitada teavet konkreetse 
haiguse riskifaktori vähenemise kohta, kui 
see on vastavalt käesolevale määrusele 
heaks kiidetud.

2. Lisaks käesolevas määruses kehtestatud 
üldnõuetele ja lõike 1 erinõuetele peab 
haiguse riski vähendamist puudutava teabe 
puhul märgistusel olema avaldus ka selle 
kohta, et haigustel on mitmeid riskifaktoreid 
ja kui ühte neist muudetakse, siis sellel võib, 
kuid võib ka mitte olla positiivne mõju.

2. Lisaks käesolevas määruses kehtestatud 
üldnõuetele ja lõike 1 erinõuetele peab 
haiguse riskifaktori vähendamist puudutava 
teabe puhul märgistusel olema avaldus ka 
selle kohta, et haigustel on mitmeid 
riskifaktoreid ja kui ühte neist muudetakse, 
siis sellel võib, kuid võib ka mitte olla 
positiivne mõju.

Or. fr

Justification

To bring this article in line with amendments proposed to article 2, it also necessary to 
change the wording so that “disease risk” becomes “disease risk factor”.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 231
Artikli 13 lõige 1 

1. Erinevalt direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 
lõikest 1 tohib esitada teavet konkreetse 
haiguse riski vähenemise kohta, kui see on 
vastavalt käesolevale määrusele lubatud.

1. Erinevalt direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 
lõikest 1 tohib esitada teavet konkreetse 
haiguse riski vähenemise kohta, kui sellest 
on vastavalt käesolevale määrusele teatatud.

Or. de

Justification

This amendment follows necessarily from the amendment to Article 10 (1) and the change to a 
notification procedure provided for in it.
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Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 232
Artikli 14 lõige 1 

1. Artikli 10 lõikes 1 nimetatud loa 
saamiseks tuleb ametile esitada taotlus.

1. Artikli 10 lõikes 1 nimetatud loa 
saamiseks tuleb ametile esitada taotlus 
vastavalt järgmistele sätetele.

1 a. Taotlus saadetakse liikmesriigi 
pädevale asutusele.

Amet: a) Riigi pädev asutus:
a) kinnitab taotluse saamist kirjalikult 14 
päeva jooksul pärast selle laekumist. 
Kinnituses on märgitud laekumise kuupäev;

i) kinnitab taotluse saamist kirjalikult 
taotlejale 14 päeva jooksul pärast selle 
laekumist. Kinnituses on märgitud 
laekumise kuupäev;

i i) teavitab viivitamata Euroopa 
Toiduohutusametit (edaspidi: “amet”); ja
i i i) annab ameti käsutusse nii taotluse 
enda kui ka kogu taotleja esitatud lisainfo.
b) Amet

b) teavitab liikmesriike ja komisjoni 
viivitamata taotlusest ja annab nende 
käsutusse nii taotluse enda kui ka kogu 
taotleja esitatud lisainfo;

i) teavitab liikmesriike ja komisjoni 
viivitamata taotlusest ja annab nende 
käsutusse nii taotluse enda kui ka kogu 
taotleja esitatud lisainfo;

c) annab avalikkuse käsutusse lõike 3 tähes f 
nimetatud toimiku kokkuvõtte.

i i) annab avalikkuse käsutusse lõike 3 tähes 
f nimetatud toimiku kokkuvõtte. Avalikkusel 
on võimalik kommenteerida toimikut nelja 
nädala jooksul pärast selle avaldamist.

Or. en

Justification

The decentralised procedure should not be replaced by a centralised procedure, which would 
give the EFSA a role similar to the FDA. The EP has repeatedly underlined that it considers 
that EFSA should be an independent risk assessment and risk communication agency, which 
is not undertaking central risk management tasks.
The public should have the opportunity to comment on the submitted dossier within a certain 
timeframe to express concerns or/and to ask additional questions to both the dossier provider 
and the scientists.
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 233
Artikli 14 pealkiri ja lõige 1 

Loa taotlemine Teatamine
1. Artikli 10 lõikes 1 nimetatud loa 
saamiseks tuleb ametile esitada taotlus.

1. Ametit teavitab kooskõlas artikli 10 
lõikes 1 sätestatuga tootja, kui toode turule 
tuuakse, või juhul, kui toode on valmistatud 
kolmandas riigis, siis importija.

Amet: Amet:
a) kinnitab taotluse saamist kirjalikult 14 
päeva jooksul pärast selle laekumist. 
Kinnituses on märgitud taotluse laekumise 
kuupäev;

a) kinnitab teate saamist kirjalikult 14 päeva 
jooksul pärast selle laekumist. Kinnituses on 
märgitud teate laekumise kuupäev;

b) teavitab liikmesriike ja komisjoni 
viivitamata taotlusest ja annab nende 
käsutusse nii taotluse enda kui ka kogu 
taotleja esitatud lisainfo;

b) teavitab liikmesriike ja komisjoni 
viivitamata teatest ja annab nende käsutusse 
nii teate enda kui ka kogu tootja või 
importija esitatud lisainfo;

c) annab avalikkuse käsutusse lõike 3 tähes f 
nimetatud toimiku kokkuvõtte.

c) annab avalikkuse käsutusse lõike 3 tähes f 
nimetatud toimiku kokkuvõtte.

Or. de

Justification

The authorisation procedure proposed by the Commission is replaced by a less onerous 
notification procedure. Retaining the requirement to produce relevant supporting documents 
ensures that the competent authorities have all the necessary information. The most important 
difference between this and the system proposed by the Commission is that the lengthy 
authorisation procedure does not have to be gone through in every case.

If doubts should arise with regard to scientific substantiation, the information submitted 
under the notification procedure still means that the necessary investigations can be carried 
out.

In accordance with normal modern administrative practice, electronic means of 
communication should be used in order to simplify administrative procedures. This is also 
important in ensuring easier access for SMEs to administrative procedures.
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Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 234
Artikli 14 pealkiri ja lõige 1 

Loa taotlemine Teatamine
1. Artikli 10 lõikes 1 nimetatud loa 
saamiseks tuleb ametile esitada taotlus.

1. Ametile esitatakse teade vastavalt artikli 
10 lõikele 1.

Amet: Amet:
a) kinnitab taotluse saamist kirjalikult 14 
päeva jooksul pärast selle laekumist. 
Kinnituses on märgitud taotluse laekumise 
kuupäev;

a) kinnitab teate saamist kirjalikult 14 päeva 
jooksul pärast selle laekumist. Kinnituses on 
märgitud teate laekumise kuupäev;

b) teavitab liikmesriike ja komisjoni 
viivitamata taotlusest ja annab nende 
käsutusse nii taotluse enda kui ka kogu 
taotleja esitatud lisainfo;

b) teavitab liikmesriike ja komisjoni 
viivitamata teatest ja annab nende käsutusse 
nii teate enda kui ka kogu tootja või 
importija esitatud lisainfo;

c) annab avalikkuse käsutusse lõike 3 tähes f 
nimetatud toimiku kokkuvõtte.

c) annab avalikkuse käsutusse lõike 3 tähes f 
nimetatud toimiku kokkuvõtte.

Or. de

Justification

This amendment follows necessarily from the amendment to Article 10 (1) and the change to a 
notification procedure provided for in it.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, John Bowis

Muudatusettepanek 235
Artikli 14 lõike 1 punkt a

a) kinnitab taotluse saamist kirjalikult 14 
päeva jooksul pärast selle laekumist. 
Kinnituses on märgitud taotluse laekumise 
kuupäev;

a) kinnitab teate saamist kirjalikult taotlejale 
14 päeva jooksul pärast selle laekumist. 
Kinnituses on märgitud taotluse laekumise 
kuupäev;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 236
Artikli 14 lõike 1 punkt b
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b) teavitab liikmesriike ja komisjoni 
viivitamata taotlusest ja annab nende 
käsutusse nii taotluse enda kui ka kogu 
taotleja esitatud lisainfo;

kustutatud

Or. en

Justification

The provisions of Article 14.1 (b) and (c) should be deleted to protect the confidentiality of 
the submission until after a decision is taken. The transparency and right to information are 
fulfilled through the provisions of Article 15.5 and 15.6.

Muudatusettepaneku esitajad: Françoise Grossetête, Renate Sommer, John Bowis

Muudatusettepanek 237
Artikli 14 lõike 1 punkt c

c) annab avalikkuse käsutusse lõike 3 tähes 
f nimetatud toimiku kokkuvõtte.

kustutatud

Or. en

Justification

Public access to the dossier, from the time when the application is presented, does not appear 
justified. On the one hand it would run counter to any commercial confidentiality clause, and 
on the other hand it would impair the readability of the document as a whole for the public.

Muudatusettepaneku esitajad: Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 238
Artikli 14 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Taotlusele tuleb lisada järgmine info ja 
dokumendid:

2. Teatele tuleb lisada järgmine info ja 
dokumendid:

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer, 

Muudatusettepanek 239
Artikli 14 lõike 2 punkt a

a) taotleja nimi ja aadress; a) tootja või importija nimi ja aadress;

Or. de

Justification

Verification of the wording has been replaced by conveying the content of the message. The 
Commission wants the wording of health claims to be checked by the European Food Safety 
Authority (EFSA). However, the EFSA is only responsible for scientific assessment and is 
neither empowered nor has the expertise to deal with matters of communication.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 240
Artikli 14 lõike 2 punkt a

a) taotleja nimi ja aadress; a) tootja või importija nimi ja aadress;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 241
Artikli 14 lõike 2 punkt d

d) teiste teadusuuringute koopiad, mis on 
tervist puudutava teabe jaoks olulised;

d) teiste teadusuuringute koopiad, mis on 
tervist puudutava teabe jaoks olulised, teabe 
teaduslik põhjendus peab olema 
proportsionaalne nende hüvedega, mida 
heakskiitu sooviv pool taotleb; 

Or. fr

Justification

In accordance with the general principles adopted in the regulation setting up the European 
Food Safety Authority, this Regulation should establish proportionality levels in terms of the 
nature of the claims being made for the product: the level of scientific substantiation required 
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for claims of disease risk reduction therefore needs to be higher than the level required for a 
functional claim.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 242
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

e) tervist puudutava teabe sõnastuse
ettepanek;

Or. de

</Amend>

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 243
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanekud, millel on identne sisu – kõigis 
ühenduse keeltes –, mille lubamist 
taotletakse, vajadusel koos kasutamise 
eritingimustega;

Or. de

Justification

The authorisation procedure proposed by the Commission is replaced by a less onerous 
notification procedure. Retaining the requirement to produce relevant supporting documents 
ensures that the competent authorities have all the necessary information. The most important 
difference between this and the system proposed by the Commission is that the lengthy 
authorisation procedure does not have to be gone through in every case.

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 244
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse e) tervist puudutava teabe sõnastuse
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ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

ettepanek – kõigis ühenduse keeltes, milles 
avalduse esitaja soovib teavet kasutada –, 
mille lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

Or. nl

Justification

Many foodstuffs are distributed only in a limited area. Producers who operate only in one 
Member State or in a limited number of Member States must not be compelled to pay 
expensive translation agencies to translate their claim into a language which they will never 
use.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 245
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

e) illustratiivne näide tervist puudutava 
teabe sõnastusest ja sisust – nende riikide 
keeltes, milles toodet kavatsetakse 
turustada –, mille lubamist taotletakse, 
vajadusel koos kasutamise eritingimustega;

Or. en

Justification

The requirement to translate the proposed claim in all EU Member State languages is 
unnecessary and excessively onerous, especially if a product is intended only for one or a few 
countries.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 246
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos
kasutamise eritingimustega;

e) illustratiivne näide teate sõnastusest 
selles keeles, milles toimik Ametile 
esitatakse ning vajadusel kasutamise 
eritingimused;

Or. en



AM\555844ET.doc 129/182 PE 353.660v01-00
Freelance-tõlge

ET

Justification

The scientific relationship and the meaning of a claim can and should be subject to prior 
approval but is essential to give manufactures a degree of flexibility in communicating 
messages regarding diet and health to consumers. Whilst the overall message remains the 
same, flexibility in communicating this message allows manufactures to follow the dynamics 
of the market and the evolution of consumer knowledge. It is necessary to distinguish between 
the scientific relationship and the communication of the claim.

Muudatusettepaneku esitaja: Riitta Myller

Muudatusettepanek 247
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

Or. fi

Justification

The requirement for applicants to forward the wording of the claim in all official languages 
of the Community is unnecessarily onerous for all economic operators, not only SMEs. There 
are different traditions as regards the presentation of information in different linguistic and 
cultural areas. It would be most appropriate to leave it to Member States' experts to assess 
the wording of claims in the various languages, for example as part of the procedure for 
approving claims (regulatory committee procedure).

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 248
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanek – liikmesriigi/-riikide keel(t)es, 
kus kasutamisluba taotletakse –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;”

Or. en

Justification

It is a major imposition for companies, especially SMEs, to have to translate the claims under 
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application into each Community language. This is particularly so if the products concerned 
are only destined to be marketed in one or two Member States. It would be appropriate for a 
sensible and proportionate approach – such as the need for only the language(s) of the 
country(ies) in which the claim is expected to be made - to be reflected in rules to be 
established under Article 14(3) in accordance with the procedure referred to in Article 23(2).

Muudatusettepaneku esitajad: Holger Krahmer, Jules Maaten

Muudatusettepanek 249
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanek – ühes ühenduse keeles –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

Or. de

Justification

It would be asking too much of applicants, especially small and medium-sized companies, to 
assess the relevant wording in all Community languages. Unnecessary bureaucratic expense 
and high costs for applicants can be avoided by only requiring the wording to be submitted in 
one Community language.

Muudatusettepaneku esitaja: Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 250
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

e) tervist puudutava teabe sõnastuse
märksõnad – kõigis ühenduse keeltes –, 
mille lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

Or. de

Justification

It is the task of the European Food Safety Authority to verify the scientific substantiation for 
the claims. This is not a question of scrutinising specific wording.
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Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 251
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos
kasutamise eritingimustega;

e) tervist puudutava teabe sõnastuse
olulisemad komponendid – kõigis ühenduse 
keeltes – ja vajadusel kasutamise 
eritingimused;

Or. en

Justification

The procedure proposed by the Commission would not recognise the need to take account of 
the evolution of consumer knowledge and perception (which cannot, a priori, be evaluated 
beforehand). This could therefore give rise to a situation in which manufacturers are 
requesting approval for a different wording in order to establish a relationship which has 
already been approved, which would then mean doubling the work of the European Food 
Safety Authority.

Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 252
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervist puudutava teabe sõnastuse 
ettepanek – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos
kasutamise eritingimustega;

e) tervist puudutava teabe sõnastuse olulised 
komponendid – kõigis ühenduse keeltes –, 
mille lubamist taotletakse ja vajadusel 
kasutamise eritingimused;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 253
Artikli 14 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) teaduslikud andmed, mis on 
proportsionaalsed väidetavate hüvede 
olemusega.

Or. en
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Justification

Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication of the claim. As it is, the Commission Proposal does not take this into 
account.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 254
Artikli 14 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) kavandatava toidu, mille kohta 
esitatakse teave, pakendi näidis, näidates 
selgelt ära teabe sõnastuse ning kasutatava 
märgistuse;

Or. fr

Justification

By virtue of Article 24, Member States have the right to ask for a sample of the labelling used 
for a food for which the manufacturer is making a claim.

As part of the health claims approval procedure to which this Article 14 refers, over and 
above the proposed wording of the claim for which authorisation is being sought, a sample of 
the proposed packaging should also be supplied, clearly showing the wording of the claim 
and the label used. With regard to information, both the content and the form are equally 
important, and can have a greater or lesser impact on the attitudes of potential buyers.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Muudatusettepanek 255
Artikli 14 lõige 3 

3. Käesoleva artikli rakenduseeskirjad, kaasa 
arvatud taotluse koostamise ja esitamise 
sätetega, kehtestatakse pärast ametiga 
konsulteerimist vastavalt artikli 23 lõikes 2 
viidatud menetlusele.

3. Käesoleva artikli rakenduseeskirjad, kaasa 
arvatud taotluse koostamise ja esitamise 
sätetega, kehtestatakse pärast 
konsulteerimist ameti ja tarbijaliiduga teabe 
tajumise ja mõistmise hindamiseks
vastavalt artikli 23 lõikes 2 viidatud 
menetlusele. 
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Or. en

Justification

While the setting of a defined range of information to be submitted is recognised, it is equally 
important to check for the perception of claims, which can be best done through a consumer 
panel to be consulted within the authorisation procedure

Muudatusettepaneku esitaja John Bowis

Muudatusettepanek 256
Artikli 14 lõige 3 

3. Käesoleva artikli rakenduseeskirjad, kaasa 
arvatud taotluse koostamise ja esitamise 
sätetega, kehtestatakse pärast ametiga 
konsulteerimist vastavalt artikli 23 lõikes 2 
viidatud menetlusele.

3. Käesoleva artikli rakenduseeskirjad, kaasa 
arvatud taotluse koostamise ja esitamise 
sätetega, peegeldavad vajadust hoiduda 
liigsest koorma panemisest taotlejatele ja 
ametile, ning kehtestatakse pärast ametiga 
konsulteerimist vastavalt artikli 23 lõikes 2 
viidatud menetlusele.

Or. en

Justification

It is necessary for the procedures to be proportionate. Many of the applicants may be SMEs 
and should not be called upon to provide more data than is needed to substantiate the claim 
in question. The implementing rules should reflect these considerations.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 257
Artikli 14 lõige 3 

3. Käesoleva artikli rakenduseeskirjad, kaasa 
arvatud taotluse koostamise ja esitamise 
sätetega, kehtestatakse pärast ametiga 
konsulteerimist vastavalt artikli 23 lõikes 2 
viidatud menetlusele.

3. Käesoleva artikli rakenduseeskirjad, kaasa 
arvatud teate koostamise ja esitamise 
sätetega, kehtestatakse pärast ametiga 
konsulteerimist vastavalt artikli 23 lõikes 2 
viidatud menetlusele.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 258
Artikli 14 lõige 3 a (uus)

3 a. Väikestele ja keskmistele ettevõtetele 
tuleks toimikute ettevalmistamisel olulist 
abi osutada ning vajadusel teha erandeid, 
mis võimaldaks neil täita käesoleva 
määruse rakendamisel tekkivaid uusi 
kohustusi.

Or. fr

Justification

SMEs must not be penalised by the implementation of the new system.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 259
Artikli 14 lõige 4 

4. Enne kuupäeva, millest alates käesolev 
määrus jõustub, avaldab amet üksikasjaliku 
juhise, et lihtsustada taotlejatel taotluste 
koostamist ja esitamist.

4. Enne kuupäeva, millest alates käesolev 
määrus jõustub, avaldab amet üksikasjaliku 
juhise, et lihtsustada tootjatel ja importijatel
taotluste koostamist ja esitamist.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Urszula Krupa

Muudatusettepanek 260
Artikli 14 lõige 4 

4. Enne kuupäeva, millest alates käesolev 
määrus jõustub, avaldab amet üksikasjaliku 
juhise, et lihtsustada taotlejatel taotluste 
koostamist ja esitamist.

4. Enne kuupäeva, millest alates käesolev 
määrus jõustub, avaldab amet üksikasjaliku 
juhise, et lihtsustada taotlejatel taotluste 
koostamist ja esitamist. Taotluste 
koostamisele ja esitamisele kehtestatavad 
reeglid sisaldavad sätet, mis annab 
taotlejale õiguse oma taotlust ameti ees 
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kaitsta. Käesolev säte hõlmab 
selgesõnaliselt taotleja õigust esitada 
toimiku ameti-poolse hindamise käigus 
täiendavaid andmeid.

Or. en

Justification

It is essential that the regulations on the approval of claims should offer an option for the 
applicant to provide arguments supporting theses specified in the dossier and, if necessary, to 
supplement the dossier or submit additional explanations.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 261
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni põhjendatud arvamus ja ameti 
arvamus
1. Komisjon võib kooskõlas artikli 10 lõikes 
1 sätestatuga teate esitamise nelja kuu 
jooksul esitada ametile oma põhjendatud 
arvamuse, kui ta on jõudnud järeldusele, et 
tervist puudutav teade ei vasta II peatükis 
esitatud üldnõuetele või käesolevas 
peatükis esitatud erinõuetele.
2. Põhjendatud arvamuse esitamine 
tähendab, et amet peab koostama vastuse, 
milles hindab tervist puudutava teabe 
vastavust II peatükis esitatud üldnõuetele 
ja käesolevas peatükis esitatud erinõuetele. 
3. Amet teavitab tootjat või importijat 
viivitamata asjaolust, et tervist puudutava 
teabe kasutamine tuleb peatada kuni selle 
ajani, kui kas
– vastavalt artikli 16 menetlusele 
langetatakse positiivne otsus või
– möödunud on kuus kuud teate saamisest 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ilma, et otsust 
oleks langetatud.

Or. de
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Justifications

The amendment sets out the detailed arrangements for a ‘Reasoned opinion of the 
Commission’.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 262
Artikli 15 lõige 1 

1. Amet püüab oma hinnangu koostamisel 
pidada kinni kolmekuulisest tähtajast alates 
kehtiva taotluse laekumisest. See tähtaeg 
katkestatakse alati siis, kui amet nõuab 
taotlejalt vastavalt lõikele 2 lisainfot.

1. Kui tervist puudutava teabe teadusliku 
põhjendatuse suhtes on tekkinud kahtlusi 
võib komisjoni nõudmisel ametilt taotleda 
hinnangu esitamist. Amet püüab oma 
hinnangu koostamisel pidada kinni 
kolmekuulisest tähtajast alates teate
laekumisest. See tähtaeg katkestatakse alati 
siis, kui amet nõuab tootjalt või importijalt
vastavalt lõikele 2 lisainfot.

Kui tervist puudutava teabe teadusliku 
põhjendatuse suhtes on tekkinud tõsiseid 
kahtlusi ja ameti positiivset otsust 
tõenäoliselt ei langetata, võib komisjon 
tervist puudutava teabe edaspidise 
kasutamise ära keelata.

Or. de

Justification

This amendment follows necessarily from the amendment to Article 10 (1) and the change to a 
notification procedure provided for in it.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 263
Artikli 15 lõige 1 

1. Amet püüab oma hinnangu koostamisel 
pidada kinni kolmekuulisest tähtajast alates 
kehtiva taotluse laekumisest. See tähtaeg 
katkestatakse alati siis, kui amet nõuab 
taotlejalt vastavalt lõikele 2 lisainfot.

1. Amet peab oma hinnangu koostamisel 
kinni kuuekuulisest tähtajast alates 
komisjoni põhjendatud arvamuse 
laekumisest. See tähtaeg katkestatakse alati 
siis, kui amet nõuab taotlejalt vastavalt 
lõikele 2 lisainfot.
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Or. de

Justification

This wording will guarantee reliable time limits for the decision.

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 264
Artikli 15 lõige 1 

1. Amet püüab oma hinnangu koostamisel 
pidada kinni kolmekuulisest tähtajast alates 
kehtiva taotluse laekumisest. See tähtaeg 
katkestatakse alati siis, kui amet nõuab 
taotlejalt vastavalt lõikele 2 lisainfot.

1. Amet peab oma hinnangu koostamisel 
kinni kuuekuulisest tähtajast alates kehtiva 
taotluse laekumisest. See tähtaeg 
katkestatakse alati siis, kui amet nõuab 
taotlejalt vastavalt lõikele 2 lisainfot.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Urszula Krupa

Muudatusettepanek 265
Artikli 15 lõige 2 

2 Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt 
taotluse dokumentide esitamist kindla 
tähtaja jooksul.

2. Avalduse esitajal on otsene ligipääs 
ameti pädevatele organitele, kaasa arvatud 
õigus olla ära kuulatud ja õigus esitada 
toimikule täiendavaid dokumente.

Or. en

Justification

Deleting an option of open catalogue of documents required during claim authorisation 
process will secure the authorisation process against discretion of the officials. On the other 
hand it is vital to provide the applicant with an option of submitting additional explanations 
and, if needed, to supplement the dossier.
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 266
Artikli 15 lõige 2 

2. Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt
taotluse dokumentide esitamist kindla tähtaja 
jooksul.

2. Amet võib vajadusel nõuda tootjalt või 
importijalt taotluse dokumentide esitamist 
kindla tähtaja jooksul.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 267
Artikli 15 lõige 2 

2. Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt 
taotluse dokumentide esitamist kindla tähtaja 
jooksul.

2. Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt 
taotluse dokumentide esitamist kindla tähtaja 
jooksul. Taotluse esitajal on võimalik otse 
kontakteeruda ameti ekspertidega ja 
vajaduse tekkimisel taotleda oma 
seisukohtade ärakuulamise õigust.

Or. fr

Justification

If need be, the applicant should have the right to be heard by the Authority’s experts so as to 
provide the necessary additional information.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 268
Artikli 15 lõige 3 

3. Oma hinnangu ettevalmistamiseks 
kontrollib amet:

3. Oma hinnangu ettevalmistamiseks 
kontrollib amet:

a) kas pakutav tervist puudutava teabe 
sõnastus on teaduslike andmetega 
kinnitatud;

a) kas tervist puudutav teave on teaduslike 
andmetega kinnitatud;

b) kas tervist puudutava teabe sõnastus b) kas tervist puudutav teade vastab 
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vastab käesoleva määruse kriteeriumidele; käesoleva määruse kriteeriumidele;
c) kas pakutud tervist puudutava teabe 
sõnastus on tarbija jaoks mõistetav ja 
jõuline.

c) kas tervist puudutav teade on tarbija jaoks 
mõistetav ja jõuline.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 269
Artikli 15 lõige 3 

3. Oma hinnangu ettevalmistamiseks 
kontrollib amet:

3. Oma hinnangu ettevalmistamiseks 
kontrollib amet:

a) kas pakutav tervist puudutava teabe 
sõnastus on teaduslike andmetega 
kinnitatud;

a) kas pakutavad tervist puudutava teabe 
sõnastused on teaduslike andmetega 
kinnitatud;

b) kas tervist puudutava teabe sõnastus
vastab käesoleva määruse kriteeriumidele;

b) kas tervist puudutava teabe sõnastused
vastavad käesoleva määruse kriteeriumidele;

c) kas pakutud tervist puudutava teabe 
sõnastus on tarbija jaoks mõistetav ja 
jõuline.

c) kas pakutud tervist puudutava teabe 
sõnastused on tarbija jaoks mõistetavad ja 
jõulised.

Or. de

Justification

The EFSA’s task is to carry out a scientific assessment of a wording of the health claim which 
conveys an identical message.

Muudatusettepaneku esitajad: Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 270
Artikli 15 lõike 4 punkt a

a) taotleja nimi ja aadress; a) tootja või importija nimi ja aadress;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 271
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) pakutud tervist puudutava teabe
soovitatav sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) sõnastus, mis annab edasi identse sõnumi 
kavandatava tervist puudutava teabega; 

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 272
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) pakutud tervist puudutava teabe
soovitatav sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) illustratiivne näide pakutud tervist 
puudutava teabe sõnastusest ja sisust nende 
riikide keeltes, milles toodet kavatsetakse 
turustada;

Or. en

Justification

The requirement to translate the proposed claim in all EU Member State languages is 
unnecessary and excessively onerous, especially if a product is intended only for one or a few 
countries.

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 273
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) pakutud tervist puudutava teabe 
soovitatav sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) soovitatav sõnastus nende liikmesriikide 
keeltes, milles toodet soovitakse müüa;

Or. fr



AM\555844ET.doc 141/182 PE 353.660v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 274
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) pakutud tervist puudutava teabe
soovitatav sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) pakutud tervist puudutava teabe tähendus
ja illustreeriv sõnastus;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 275
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) pakutud tervist puudutava teabe 
soovitatav sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) teabe sõnastuse olulisemad komponendid 
kõigis ühenduse keeltes;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Thomas Ulmer, 

Muudatusettepanek 276
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) pakutud tervist puudutava teabe
soovitatav sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) tervist puudutava teabe võtmesõnad 
kõigis ühenduse keeltes;

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Holger Krahmer, Jules Maaten

Muudatusettepanek 277
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) pakutud tervist puudutava teabe c) pakutud tervist puudutava teabe
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soovitatav sõnastus kõigis ühenduse keeltes; soovitatav sõnastus ühes ühenduse keeles;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 278
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) pakutud tervist puudutava teabe 
soovitatav sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) pakutud tervist puudutava teabe sõnastuse 
illustratiivne näide kõigis ühenduse keeltes;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 279
Artikli 15 lõige 4 a (uus)

4 a. Kui tervist puudutava teabe suhtes on 
langetatud tingimuslik arvamus, tuleb 
nimetatud arvamus edastada taotlejale. 
Taotlejal on enne otsuse lõplikku 
langetamist ja avaldamist aega üks kuu 
hinnangu laekumise päevast arvates 
ametile lisainformatsiooni edastamiseks.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Urszula Krupa

Muudatusettepanek 280
Artikli 15 lõige 4 a (uus)

4 a. Taotlejatel on ühe kuu jooksul õigus 
vaidlustada Euroopa Toiduohutusameti 
negatiivset või tingimuslikult positiivset 
hinnangut teabe teadusliku väärtuse kohta.
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Or. en

Justification

The application should be provided with a right to appeal against negative or conditional 
positive decision on the authorisation of a certain claim.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 281
Artikli 15 lõige 5 

5. Amet edastab oma hinnangu koos tervist 
puudutava teabe hindamisaruandega ja oma 
hinnangu põhjendusega komisjonile, 
liikmesriikidele ja taotlejale.

5. Amet edastab oma hinnangu koos tervist 
puudutava teabe hindamisaruandega ja oma 
hinnangu põhjendusega komisjonile, 
liikmesriikidele ja tootjale või importijale.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 282
Artikli 15 lõige 5 

5. Amet edastab oma hinnangu koos tervist 
puudutava teabe hindamisaruandega ja oma 
hinnangu põhjendusega komisjonile, 
liikmesriikidele ja taotlejale.

5. Amet edastab oma hinnangu koos tervist 
puudutava teabe hindamisaruandega ja oma 
lõpliku hinnangu põhjendusega komisjonile, 
liikmesriikidele ja taotlejale.

Or. fr

Justification

It is important to guarantee the efficiency of the decision-making process, and to this end 
there should be an absolute deadline for four months for the EFSA to return its final opinion.
The payoff is that the source making the request will have a month within which to appeal, 
should there be uncertainty as to the scientific substantiation advanced for a claim.
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 283
Artikli 16 pealkiri ja lõige 1 

Ühenduse luba Otsus põhjendatud hinnangu kohta
1. Euroopa komisjon esitab kolme kuu
jooksul pärast ameti hinnangu saamist artikli 
23 lõikes 1 viidatud parlamendi komisjonile 
taotluse kohta otsuse eelnõu, kusjuures 
arvestatakse ameti hinnangut, ühenduse 
õiguse kõiki asjakohaseid sätteid ja muid 
kontrollitava asja puhul olulisi õiguslikke 
tegureid. Kui otsuse eelnõu ei lange kokku 
ameti hinnanguga, selgitab komisjon 
erinevuse põhjuseid. 

1. Euroopa komisjon esitab ühe kuu jooksul 
pärast ameti hinnangu saamist artikli 23 
lõikes 1 viidatud parlamendi komisjonile 
vastuvõetava otsuse eelnõu, võttes arvesse 
ameti hinnangut ja kõiki ühenduse õiguse 
asjakohaseid sätteid. Kui otsuse eelnõu ei 
lange kokku ameti hinnanguga, selgitab 
komisjon erinevuse põhjuseid. 

Or. de

Justification

It is not clear what other legitimate factors could be relevant in taking a decision as to the 
scientific substantiation of a claim. The question to be decided is simply whether a health 
claim is truthful and scientifically substantiated or not. There is no place for other general or 
health-policy considerations.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 284
Artikli 16 pealkiri ja lõige 1 

Ühenduse luba Otsus teate kohta
1. Euroopa komisjon esitab kolme kuu 
jooksul pärast ameti hinnangu saamist artikli 
23 lõikes 1 viidatud parlamendi komisjonile 
taotluse kohta otsuse eelnõu, kusjuures 
arvestatakse ameti hinnangut, ühenduse 
õiguse kõiki asjakohaseid sätteid ja muid 
kontrollitava asja puhul olulisi õiguslikke 
tegureid. Kui otsuse eelnõu ei lange kokku 
ameti hinnanguga, selgitab komisjon 
erinevuse põhjuseid. 

1. Euroopa komisjon esitab kolme kuu 
jooksul pärast ameti hinnangu saamist artikli 
23 lõikes 1 viidatud parlamendi komisjonile 
teate kohta otsuse eelnõu, kusjuures 
arvestatakse ameti hinnangut, ühenduse 
õiguse kõiki asjakohaseid sätteid ja muid 
kontrollitava asja puhul olulisi õiguslikke 
tegureid. Kui otsuse eelnõu ei lange kokku 
ameti hinnanguga, selgitab komisjon 
erinevuse põhjuseid. 

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 285
Artikli 16 lõige 4

4. Komisjon teavitab taotlejat kohe oma 
otsusest ja avaldab selle otsuse üksikasjad
Euroopa Liidu Teatajas.

4. Komisjon teavitab tootjat või importijat 
kohe oma otsusest ja avaldab selle otsuse 
üksikasjad Euroopa Liidu Teatajas.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 286
Artikli 17 pealkiri ja lõige 1 

Lubade muutmine, peatamine ja tühistamine Otsuste muutmine, peatamine ja tühistamine
1. Loaomanik võib vastavalt artikli 14 
menetlusele taotleda olemasolevas loas 
muudatusi.

1. Tootja või importija võib vastavalt artikli 
14 menetlusele taotleda olemasolevas loas 
muudatusi.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 287
Artikli 17 lõige 3 

3. Komisjon kontrollib võimalikult kohe 
ameti hinnangut. Vastavalt artikli 16 
menetlusele toimub vajadusel loa muutmine, 
peatamine või tühistamine.

3. Komisjon kontrollib võimalikult kohe 
ameti hinnangut. Vastavalt artikli 16 
menetlusele toimub vajadusel otsuse 
muutmine, peatamine või tühistamine.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 288
Artikli 17 lõige 3 

3. Komisjon kontrollib võimalikult kohe
ameti hinnangut. Vastavalt artikli 16
menetlusele toimub vajadusel loa muutmine, 
peatamine või tühistamine.

3. Komisjon kontrollib ameti hinnangut 
kolme kuu jooksul. Vastavalt artikli 16 
menetlusele toimub vajadusel loa muutmine, 
peatamine või tühistamine.

Or. en

Justification

A timescale would provide greater clarity.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 289
Artikkel 17 a (uus)

Artikkel 17 a
Tasud

Peale ametiga konsulteerimist esitab 
komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse kohta, mis kehtestab 
tasud taotluse hindamise eest.

Or. en

Justification

The industry should contribute to the administrative costs linked to an application for health 
claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 290
Artikli 18 lõige 2 

2. Register sisaldab järgmisi andmeid: 2. Register sisaldab järgmisi andmeid:

a) toiteväärtust puudutav teave ja selle a) toiteväärtust puudutav teave ja selle 
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kasutamise tingimused vastavalt lisale; kasutamise tingimused vastavalt lisale;
b) tervist puudutav lubatud teave ja selle 
kasutamise tingimused vastavalt artikli 13 
lõikele 2, artikli 17 lõikele 2, artikli 19 
lõikele 1 ja 2, artikli 21 lõikele 2 ja artikli 22 
lõikele 2;

b) tervist puudutav lubatud teave vastavalt 
artiklile 12 ja tervist puudutav teave, mille 
kohta on tehtud positiivne otsus vastavalt
artikli 13 lõikele 2, artikli 17 lõikele 2, 
artikli 19 lõikele 1 ja 2, artikli 21 lõikele 2 
ja artikli 22 lõikele 2 ja sellele kohalduvad 
tingimused;

c) tervist puudutava sellise teabe nimekiri, 
mis pole lubatud.

Tervist puudutav teave, mida lubatakse
ärisaladuse alla kuuluvate andmete põhjal, 
koondatakse registri eraldi lisasse järgmise 
infoga:

Tervist puudutav teave, mille kohta on 
langetatud positiivne otsus ärisaladuse alla 
kuuluvate andmete põhjal, koondatakse 
registri eraldi lisasse järgmise infoga:

1) kuupäev, mil komisjon lubas tervist 
puudutavat teavet, ja algse taotleja nimi, 
kellele luba väljastati;

1) komisjoni tervist puudutava teabe kohta
tehtud otsuse kuupäev ja algse teataja nimi;

2) viide sellele, et komisjon andis tervist
puudutavale teabele loa ärisaladuse alla 
kuuluvate andmete põhjal;

2) viide sellele, et otsus langetati ärisaladuse 
alla kuuluvate andmete põhjal;

3) viide sellele, et tervist puudutava teabe 
kasutamine on piiratud, välja arvatud juhul, 
kui hilisem taotleja saab teabeloa ilma algse 
taotleja ärisaladuse alla kuuluvatele 
andmetele toetumata.

3) viide sellele, et tervist puudutava teabe 
kasutamine on piiratud, välja arvatud juhul, 
kui hilisem tootja või importija saab 
positiivse otsuse ilma algse tootja või 
importija ärisaladuse alla kuuluvatele 
andmetele toetumata.

Or. de

Justification

Expiry of the deadline is also equivalent to a decision.

Muudatusettepaneku esitajad: Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle

Muudatusettepanek 291
Artikli 18 lõike 2 punkt c

c) tervist puudutava sellise teabe nimekiri, 
mis pole lubatud.

kustutatud

Or. en
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Justification

Reasons for rejecting a claim may be manifold and by nature are circumstantial. It may well 
be that a negative opinion or decision is based on insufficient scientific data which can -at a 
later stage- be solved. The potential negative impact for the applicant may be large 
(competitive disadvantage through disclosing the area or direction of research).

Muudatusettepaneku esitaja Anne Ferreira

Muudatusettepanek 292
Artikli 18 lõige 2 a (uus)

2 a. Amet ja liikmesriikide asjakohased 
ametiasutused peavad vastavaid registreid 
toiteväärtust ja tervist puudutava teabe 
põhjendamiseks kasutatud teaduslike tööde 
kohta. 
Registrites viidatakse konkreetselt teabele, 
mis on heaks kiidetud ja mida kasutatakse 
toiduainetel, mille kohta teavet esitatakse, 
iga teadusliku uurimuse ja iga teabe 
kategooria lõikes.

Or. fr

Justification

Both Community and national authorities should maintain a register of scientific work used to 
substantiate nutritional and health claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 293
Artikli 18 lõige 3 

3. Register avalikustatakse. 3. Registrid tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks, integreerides need 
konkreetselt ameti koduleheküljele ja 
vajadusel liikmesriikide asjakohaste 
ametiasutuste kodulehekülgedele.

Or. fr
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Justification

All the information concerning the claims, including the scientific references, must be 
available for public consultation, particularly by having them on the Internet sites of both 
Community and national authorities.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 294
Artikkel 18 a (uus)

Artikkel 18 a
Hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist täiendatakse seda EL 
direktiiviga tarbijateabe kohta, mis 
koostatakse sarnaste põhimõtetega, nagu 
direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele 
avaliku juurdepääsu kohta.

Or. en

Justification

In analogy to the Regulation on Access to Environmental date, an EU directive on Consumer 
Information shall ensure adequate access to information for the consumers.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 295
Artikkel 18 b (uus)

Artikkel 18 b
Hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist tuleb esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanek 
muuta nõukogu 10. septembri 1984. aasta 
direktiivi 84/450/EMÜ, mis käsitleb 
eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamist1, eesmärgiga 
keelata mänguasjade kasutamine toidu 
turustamise eesmärgil.
1 EÜT L 250, 19.9.1984, lk 17.
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Or. en

Justification

Toys added to several types of food like breakfast cereals are very effective in influencing 
children's food choices. This kind of marketing needs to be regulated in order to tackle the 
rising obesity in children.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Noėlle Lienemann, Dorette Corbey and Anne Ferreira

Muudatusettepanek 296
Artikli 19 lõike 1 punkt 1

1. Teadusandmeid ja muud infot, mis 
sisaldub vastavalt artikli 14 lõikes 2 nõutud 
taotluse toimikus, ei tohi seitsmeaastase 
perioodi jooksul alates loa andmise 
kuupäevast kasutada hilisema taotleja 
kasuks, välja arvatud eeldusel, et see hilisem 
taotleja on varasema taotlejaga kokku 
leppinud, et neid andmeid ja seda infot võib 
kasutada:

1. Teadusandmeid ja muud infot, mis 
sisaldub vastavalt artikli 14 lõikes 2 nõutud 
taotluse toimikus, ei tohi kolmeaastase 
perioodi jooksul alates loa andmise 
kuupäevast kasutada hilisema taotleja 
kasuks, välja arvatud eeldusel, et see hilisem 
taotleja on varasema taotlejaga kokku
leppinud, et neid andmeid ja seda infot võib 
kasutada:

Or. fr

Justification

Granting seven years’ protection of data is excessive and comes down to giving the product 
making the health claims exclusive commercial rights, thereby forbidding other operators in 
the sector to use the scientific data and other information contained in the application. The 
period of data protection should therefore be limited to three years, not least because of the 
different forms of protection (industrial property, national or Community trademarks, patents, 
etc.) available to operators in the food sector.

Furthermore, medicines and foodstuffs with health claims cannot be put on the same footing.
Generally speaking, it would be advisable and wise not to extend the use of such provisions to 
all industrial sectors on the understandable pretext of seeking to encourage innovation and 
investment. Over-use of this legislative arsenal runs a strong risk of spiking its guns.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Noėlle Lienemann, Anne Ferreira and Dorette Corbey

Muudatusettepanek 297
Artikli 19 lõige 2 
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2. Kuni seitsmeaastase perioodi 
möödumiseni vastavalt lõikele 1 pole ühelgi 
järgneval taotlejal õigust tugineda 
eelnimetatud taotleja poolt ärisaladuse alla 
kuuluvate andmetena deklareeritud 
andmetele, kui komisjon ei võta vastu otsust, 
mille kohaselt eelnenud taotlejale antud loa 
saaks või oleks saanud anda ilma ärisaladuse 
alla kuuluvate andmeteta.

2. Kuni kolmeaastase perioodi möödumiseni 
vastavalt lõikele 1 pole ühelgi järgneval 
taotlejal õigust tugineda eelnimetatud 
taotleja poolt ärisaladuse alla kuuluvate 
andmetena deklareeritud andmetele, kui 
komisjon ei võta vastu otsust, mille kohaselt 
eelnenud taotlejale antud loa saaks või oleks 
saanud anda ilma ärisaladuse alla kuuluvate 
andmeteta.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitajad: Françoise Grossetête ja Renate Sommer

Muudatusettepanek 298
Artikkel 19 a (uus)

Artikkel 19 a
Intellektuaalomandiõigused

Taotluse esitamine teabe heakskiitmiseks 
või sellise teabe registreerimiseks või 
avaldamiseks ei tohi piirata mis tahes 
intellektuaalomandiõigusi, mida taotleja
võib kasutada seoses teabe endaga, või mis 
tahes teaduslikke andmeid või taotluse 
toimikus sisalduvat mis tahes teavet. 
Selliseid õigusi käsitletakse vastavalt 
ühenduse seadusele või riiklikele 
seadussätetele, mis ei ole vastuolus 
ühenduse seadusega. 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 299
Artikkel 20 a (uus)

Artikkel 20 a
Olenemata toidulisandite direktiivi 
2002/46/EÜ artiklitest 3 ja 4 ja ilma ajaliste 
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piiranguteta võivad liikmesriigid lubada 
oma territooriumidel müüa ja turustada 
toidulisandite tooteid, mis sisaldavad 
vitamiine ja mineraale, mida pole loetletud 
direktiivi I lisas, või sellisel kujul, mida 
pole loetletud direktiivi II lisas tingimusel, 
et:
a) toode vastab käesoleva määruse 
nõuetele;
b) kõnealust vitamiini või mineraalainet 
kasutatakse ühes või mitmes ühenduse 
territooriumil 12. juulil 2002. a turustatud 
toidulisandis, ja
c) Euroopa Toiduohutusamet ei ole selle 
vitamiini või mineraalaine kasutamise või 
selle sellisel kujul toidulisandite tootmisel 
kasutamise kohta andnud negatiivset 
hinnangut.

Or. en

Justification

The amendments maintain the principle of subsidiarity by allowing Member States to protect 
the health of their citizens whilst at the same time avoiding unnecessary discontinuation of 
products that have been sold safely in individual Member States for several years

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 300
Artikkel 20 b (uus)

Artikkel 20 b

Olenemata toidulisandite direktiivi 
2002/46/EÜ artiklitest 3 ja 5 võivad 
liikmesriigid lubada oma territooriumidel 
müüa ja turustada toidulisandite tooteid, 
mis sisaldavad vitamiine ja mineraale või 
vitamiinide ja mineraalide vorme koguses, 
mis ületab kogust, mida võib kehtestada 
vastavalt direktiivi artikli 5 lõikele 4 
tingimusel, et toode vastab käesolevale 
määrusele.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 301
Artikli 22 lõike 2 punkt 2

Komisjon võib algatada selle menetluse 
enda algatusel.

Komisjon võib selle menetluse algatada ka
omal initsiatiivil.

Or. nl

Justification

This procedure is not an exclusive power of the Commission. Pursuant to Article 22(1), the 
Member States may also initiate it.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 302
Artikkel 24

Hõlbustamaks efektiivset järelevalvet 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet 
kandvate toiduainete üle, võivad
liikmesriigid nõuda oma territooriumil 
selliseid toiduaineid turule viivalt tootjalt või 
isikult pädeva asutuse teavitamist toiduaine 
turuleviimisest, edastades talle toote kohta 
kasutatava märgise näidise.

Hõlbustamaks efektiivset järelevalvet 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet 
kandvate toiduainete üle, peavad 
liikmesriigid nõudma oma territooriumil 
selliseid toiduaineid turule viivalt tootjalt või 
isikult pädeva asutuse teavitamist toiduaine 
turuleviimisest, edastades talle toote kohta 
kasutatava märgise näidise.

Or. en

Justification

Monitoring the use of health claims is extremely important. Mandatory notification of health 
claims could best help national governments to look for the correct use of these claims and to 
monitor possible health impact on the population.
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Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 303
Artikkel 24

Hõlbustamaks efektiivset järelevalvet 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet 
kandvate toiduainete üle, võivad 
liikmesriigid nõuda oma territooriumil 
selliseid toiduaineid turule viivalt tootjalt või 
isikult pädeva asutuse teavitamist toiduaine 
turuleviimisest, edastades talle toote kohta 
kasutatava märgise näidise.

Hõlbustamaks efektiivset järelevalvet 
toiteväärtust või tervist puudutavat teavet 
kandvate toiduainete üle, võivad 
liikmesriigid nõuda oma territooriumil 
selliseid toiduaineid turule viivalt tootjalt või 
isikult pädeva asutuse teavitamist toiduaine 
turuleviimisest, edastades talle toote kohta 
kasutatava märgise näidise. Euroopa 
Toiduohutusamet valvab toiteväärtust ja 
tervist puudutavat teavet kandvate 
toiduainete reklaamikampaaniate järele 
tagamaks, et kooskõlas direktiiviga 
2000/13/EÜ ei eksitataks tarbijat esitatud 
teabega. 

Or. en

Justification

The advertising campaigns/logos/product endorsements by sportspersons play an important 
role in the way nutrition and health claims are perceived by the consumer. In the United 
States the validity of food advertising campaigns are monitored by the Federal Trade 
Commission and a similar situation should prevail at EU level with the EFSA being permitted 
to monitor and comment upon particular cases where advertising misleads rather than 
informs the consumer.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 304
Artikkel 25

Hiljemalt … [jõustumise kuupäevale 
järgneva viienda kuu viimane päev+ 6 
aastat], esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule raporti käesoleva 
määruse rakendamisest, sealhulgas 
toiduainete, mille kohta esitatakse 
toiteväärtust ja tervist puudutavat teavet, 
turu arengust, lisades vajadusel oma 

Hiljemalt … [jõustumise kuupäevale 
järgneva kuu viimane päev+ 3 aastat], 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule raporti käesoleva määruse 
rakendamisest, sealhulgas toiduainete, mille 
kohta esitatakse toiteväärtust ja tervist 
puudutavat teavet, turu arengust ja mis tahes 
probleemidest seoses artikli 1 lõikega 5 
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muudatusettepanekud. kaubamärkide kohta, lisades vajadusel oma 
muudatusettepanekud.

Or. en

Justification

An earlier review date would provide the opportunity to explore any conflicts between the 
Regulation and the relevant Trade Mark legislation.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 305
Artikkel 25

Hiljemalt … [jõustumise kuupäevale 
järgneva viienda kuu viimane päev+ 6 
aastat], esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule raporti käesoleva 
määruse rakendamisest, sealhulgas 
toiduainete, mille kohta esitatakse 
toiteväärtust ja tervist puudutavat teavet, 
turu arengust, lisades vajadusel oma 
muudatusettepanekud

Hiljemalt … [jõustumise kuupäevale 
järgneva viienda kuu viimane päev+ 4 
aastat] ja edaspidi iga 3 aasta järel, esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule raporti käesoleva määruse 
rakendamisest, sealhulgas toiduainete, mille 
kohta esitatakse toiteväärtust ja tervist 
puudutavat teavet, turu arengust, lisades 
vajadusel oma muudatusettepanekud

Or. fr

Justification

The Commission’s proposed deadline is too long for proper examination of the correct 
application of this new Community legislation. It is imperative that it be reduced so that, 
where necessary, amendments can be proposed. Furthermore, the implementation needs to be 
checked regularly.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 306
Artikkel 25

Hiljemalt … [jõustumise kuupäevale 
järgneva viienda kuu viimane päev+ 6 
aastat], esitab komisjon Euroopa 

Hiljemalt … [jõustumise kuupäevale 
järgneva viienda kuu viimane päev+ 6 
aastat], esitab komisjon Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule raporti käesoleva 
määruse rakendamisest, sealhulgas 
toiduainete, mille kohta esitatakse 
toiteväärtust ja tervist puudutavat teavet, 
turu arengust, lisades vajadusel oma 
muudatusettepanekud.

Parlamendile ja nõukogule raporti käesoleva 
määruse rakendamisest, sealhulgas 
toiduainete, mille kohta esitatakse 
toiteväärtust ja tervist puudutavat teavet, 
turu arengust, lisades vajadusel oma 
muudatusettepanekud.

See hinnang peaks samuti sisaldama mõju 
rahva tervisele.

Or. en

Justification

To enable the Commission to submit a substantiated report to the Parliament and to suggest 
possible amendments it is indispensable to include an impact assessment on the impact of 
claims on the health status of the population.

Muudatusettepaneku esitajad: Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson, Martin Callanan

Muudatusettepanek 307
Artikkel 25 a (uus)

Artikkel 25 a
Üleminekumeetmed

Teavet intensiivse lihaspinge korvamiseks 
mõeldud toiduainetel, mida on kasutatud 
kooskõlas siseriiklike õigusaktidega enne 
artiklis 26 sätestatud jõustumise tähtaega, 
võib kasutada, kuni jõustub komisjoni 
direktiiv toiduainetest, mis on mõeldud 
intensiivsest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, eriti sportlaste 
puhul, mis põhineb direktiivil 89/398/EMÜ 
eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta.

Or. en
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Justification

The European Commission is currently working on a Commission Directive on foods for 
intense muscular effort, under the Framework Directive on foods for particular nutritional 
uses (Directive 89/398). This upcoming directive will clarify the requirements for claims in 
sports foods. These claims are very specific to products used by athletes and therefore the 
specific directive enables the appropriate claims criteria to be defined. For this reason, it is 
appropriate to foresee transitional measures in this Regulation until the appropriate directive 
has been adopted.

Muudatusettepaneku esitaja: Martin Callanan

Muudatusettepanek 308
Artikkel 26

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

See kehtib alates [avaldamisele järgneva 
kuuenda kuu esimesest päevast].

See kehtib alates [avaldamisele järgneva 
kaheksateistkümnenda kuu esimesest 
päevast].

Enne nimetatud kuupäeva turule viidud või 
märgistatud toiduaineid, mis ei vasta 
käesolevale määrusele, võib turustada kuni 
[avaldamisele järgneva üheteistkümnenda
kuu viimase päevani].

Enne käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva turule viidud või 
märgistatud toiduaineid, mis ei vasta 
määrusele, võib turustada kuni [taotluse 
esitamisele järgneva kaheksateistkümnenda
kuu viimase päevani] või kuni nende 
säilimisaja lõpuni, olenevalt, kumb periood 
on pikem.
Alates artiklis 26 sätestatud jõustumise 
kuupäevast võivad toidukäitlejad kuni 
artikli 12 lõikes 2a nimetatud nimekirja 
vastuvõtmiseni anda enda vastutusel artikli 
12 lõikes 1 nimetatud tervist puudutavat 
teavet, kui see vastab käesolevale 
määrusele ja asjassepuutuvatele 
siseriiklikele eeskirjadele; see kehtib, ilma 
et piiraks artikli 22 kohaseid 
kaitsemeetmeid.
Kooskõlas olemasolevate seadussätetega 
kasutatavat tervist puudutavat teavet, v.a 
artikli 12 lõikes 1 viidatud teave, mis on 
antud toiduainete, toiduainete kategooriate 
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või toiduainete koostisosade kohta 
käesolevat määruse jõustumise ajal, võib 
jätkuvalt kasutada tingimusel, et taotlus 
esitatakse vastavalt artiklile 14 
kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja enne 
kuue kuu möödumist pärast lõpliku otsuse 
vastuvõtmist vastavalt artiklile 16.

Or. en

Justification

There is a need for the Regulation to foresee adequate transitional periods both in the case of 
health claims which fall under the scope of article 12 - claims based on generally accepted 
scientific data- and whether or not they are finally included under the Community list of 
permitted claims and for products with health claims, which are currently on the market but 
which will need to undergo authorisation under the current terms of the proposal.

At the same time, the phase out period for foods placed on the market or labelled prior to the 
date of entry into force which do not comply with this Regulation needs to be extended.
Indeed the period provided for in the proposal may not be sufficient as the time needed for 
publication of the EFSA guidance, approval procedure (at least 6 months) and amendments to 
labelling and presentation may go beyond the eleven months specified in the proposal.

This Regulation should in any case permit companies to continue marketing their products, 
which are currently on the market, provided that an application has been submitted according 
to the authorisation procedure, until a final decision has been made by EFSA and the 
Standing Committee.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 309
Artikli 26 lõige 2 

See kehtib alates [avaldamisele järgneva 
kuuenda kuu esimesest päevast].

See kehtib alates [avaldamisele järgneva 23.
kuu viimasest päevast].

Or. en

Justification

A transition period of 24 months will ensure minimal disruption and costs for food companies 
that need to change their labelling to confirm to the new requirements of the regulation. In 
addition, if the transition period is too short, there is a possibility that long shelf-life products, 
particularly food supplements, will have to be removed and repackaged, at elevated price. It 
should also be noted that some forms of expensively printed packaging, such as tetra-pac 
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bricks, are manufactured in bulk, often with a minimum print run equivalent to 2 – 4 years 
worth of packaging.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 310
Artikli 26 lõige 2 a (uus)

Kooskõlas olemasolevate seadussätetega 
kasutatavat tervist puudutavat teavet, v.a 
artikli 12 lõikes 1 viidatud teave, võib 
jätkuvalt turul kasutada tingimusel, et 
taotlus esitatakse vastavalt artiklile 14 
kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja enne 
kuue kuu möödumist pärast lõpliku otsuse 
vastuvõtmist vastavalt artiklile 16
Artikli 12 lõikes 1 sätestatud tingimustele 
vastav tervist puudutav teave, mille edaspidi 
välistab artiklis 23 sätestatud menetlus,
võib jääda kasutusse kuuenda kuu viimase 
päevani otsuse langetamise kuupäevast 
arvates.

Or. en

Justification

These transitional periods for the different categories of health claims will minimise 
disruption and costs for food companies that need to change their labelling to confirm to the 
new requirements of the Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 311
Artikli 26 lõige 3 

Enne nimetatud kuupäeva turule viidud või 
märgistatud toiduaineid, mis ei vasta 
käesolevale määrusele, võib turustada kuni 
[avaldamisele järgneva üheteistkümnenda 
kuu viimase päevani].

Enne nimetatud kuupäeva turule viidud või 
märgistatud toiduaineid, mis ei vasta 
käesolevale määrusele, võib turustada kuni 
[avaldamisele järgneva kahekümne
kolmanda kuu viimase päevani].
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Or. en

Justification

There should be a reasonable time for business operators to adapt to the provisions of the 
Regulation.

Muudatusettepaneku esitajad: Jules Maaten, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 312
Lisa

LISA kustutatud
Toiteväärtust puudutav teave ja sellele 

kohaldatavad tingimused

Or. en

Justification

The formulation of nutrition claims should be the responsibility of the industry. The 
conditions with which the nutrition claims are to comply should be addressed in the context of 
the upcoming proposal on nutritional labelling.

Muudatusettepaneku esitajad: Jules Maaten, Chris Davies

Muudatusettepanek 313
Lisa uus jagu a enne lõiku pealkirjaga “VÄHESE ENERGIASISALDUSEGA” 

SUURE ENERGIASISALDUSEGA
Teavet selle kohta, et toit on suure 
energiasisaldusega ja muud tarbijale 
tõenäoliselt samatähenduslikku teavet võib 
esitada ainult juhul, kui toode sisaldab 
energiat rohkem kui 60 kcal/100ml või 250 
kcal/100g.

Or. en

Justification

Article 2(4) provides a definition for "nutrition claim", and refers in point (a) to the energy 
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(calorific value) a food "provides at a reduced or increased rate". However, the Annex 
currently only sets down the conditions applying to claims referring to reduced levels of 
energy. For the sake of coherence, a claim referring to an increased level of energy should be 
introduced.

Muudatusettepaneku esitajad: Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 314
Lisa uus jagu a pärast jagu pealkirjaga "KÜLLASTUNUD RASVA VABA” 

KÕRGE OMEGA-3 SISALDUSEGA
Teavet selle kohta, et toit on kõrge Omega-
3 sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult juhul, kui vähemalt üks järgmistest 
tingimustest on täidetud:
– minimaalselt 0,6 g alfa-linoleenhapet 
100g/100ml toote kohta
– minimaalselt 60 mg väga pikaahelalisi 
omega 3 molekule 100g/100ml toote kohta
minimaalselt 30% soovituslikust 
toitumisnormist on täidetud keskmise 
päevase tootetarbimise puhul.

Or. en

Justification

To inform the consumer on the recent developments and recommendations concerning omega 
3 fatty acids, this section on high omega 3 should be inserted. The WHO recommends an 
increase in the intake of omega 3 fatty acids.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 315
Lisa uus jagu b pärast jagu pealkirjaga "KÜLLASTUNUD RASVA VABA” 

KÕRGE OMEGA-3 SISALDUSEGA
Teavet selle kohta, et toit on kõrge Omega-
3 sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
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ainult juhul, kui vähemalt üks järgmistest 
tingimustest on täidetud:
– minimaalselt 0,6 g alfa-linoleenhapet 
100g/100ml toote kohta
– minimaalselt 60mg väga pikaahelalisi 
omega 3 molekule 100g/100ml toote kohta
vähemalt 30% soovituslikust WHO või 
piirkondliku või riigi toidunormist on 
täidetud keskmise päevase tootetarbimise 
puhul.

Or. en

Justification

Many national dietary guidelines recommend consumers eat more omega-3 which is 
principally found in fish.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 316
Lisa uus jagu c pärast jagu pealkirjaga "KÜLLASTUNUD RASVA VABA” 

KÕRGE OMEGA-6 RASVHAPETE 
SISALDUSEGA
Teavet selle kohta, et toit on kõrge Omega-
6 sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult juhul, kui vähemalt üks järgmistest 
tingimustest on täidetud: 
– minimaalselt 3,4 g linoleenhapet 
100g/100ml toote kohta
– vähemalt 30% soovituslikust WHO või 
piirkondliku või riigi toidunormist on 
täidetud keskmise päevase tootetarbimise 
puhul.

Or. en
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Justification

Research shows that the replacement of saturated fats by polyunsaturated fats can contribute 
to a lower risk of cardiovascular disease.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 317
Lisa uus jagu d pärast jagu pealkirjaga "KÜLLASTUNUD RASVA VABA” 

OMEGA-6 RASVHAPETE ALLIKAS
Teavet selle kohta, et antud toit on Omega-
6 rasvhapete allikaks ja muud tarbijale 
tõenäoliselt samatähenduslikku teavet, võib 
esitada ainult siis kui vähemalt üks 
järgmistest tingimustest on täidetud
– minimaalselt 1,7 g linoleenhapet 100 
g/100 ml toote kohta
– vähemalt 15% soovituslikust WHO või 
piirkondliku või riigi toidunormist on 
täidetud keskmise päevase tootetarbimise 
puhul.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 318
Lisa uus jagu e pärast jagu pealkirjaga “KÜLLASTUNUD RASVA VABA” 

MADALA 
KOLESTEROOLISISALDUSEGA
Teavet, et antud toit on madala 
kolesteroolisisaldusega ja muud tarbijale 
tõenäoliselt samatähenduslikku teavet võib 
esitada ainult siis kui toode ei sisalda 
rohkem kui 0,02 g kolesterooli/100 g 
(tahked ained) või 0,01 g kolesterooli/100 
ml (vedelikud) ja vähem kui 1,5 g 
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küllastunud rasva järgmiste koguste kohta:
100 g (tahked ained) või 0,75 g küllastunud 
rasva 100 ml kohta ( vedelikud); ja mitte 
rohkem kui 10% energiat või küllastunud 
rasva.
Toitude puhul, mis on looduslikult madala 
energiasisaldusega, tohib terminit 
“looduslikult” teabes eesliitena kasutada.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 319
Lisa uus jagu f pärast jagu pealkirjaga "KÜLLASTUNUD RASVA VABA” 

KOLESTEROOLIVABA
Teavet, et antud toit on kolesteroolivaba ja 
muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui toode ei sisalda rohkem kui 
0,005 g kolesterooli/100 g (tahked ained) 
või 0,005 g kolesterooli /100 ml (vedelikud) 
ja:
a) vähem kui 1,5 g küllastunud rasvu 100 g 
kohta (tahked ained) või 0,75 g küllastunud 
rasvu 100 ml kohta (vedelikud) ja mitte 
rohkem kui 10% energiast ei tohi pärineda 
küllastunud rasvadest, või
b) 70% kõigist rasvhapetest on 
küllastumata. 
Toitude puhul, mis on looduslikult 
kolesteroolivabad, tohib terminit 
“looduslikult” kasutada teabes eesliitena.

Or. nl

Justification

This claim is approved in the Codex Alimentarius. The mean cholesterol intake of the 
population is around 200-300 mg per day. Vegetable oils and fats have a cholesterol content 
of less than 5 mg per 100 g, whereas the cholesterol content of animal fats is approximately 
300 mg per 100 g. Thus by replacing 20 g of animal fat with 20 g of vegetable fat, cholesterol 
intake can be reduced by 50-60 mg/day, i.e. by 20-25%, substantially reducing total plasma 
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cholesterol and LDL cholesterols.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 320
Lisa uus jagu g pärast jagu pealkirjaga “KÜLLASTUNUD RASVA VABA” 

KOLESTEROOLIVABA

Teavet, et antud toit on kolesteroolivaba ja 
muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis kui toode ei sisalda rohkem kui 
0,005 g kolesterooli/100g (tahked ained) 
või 0,005 g kolesterooli /100 ml (vedelikud) 
ja
– vähem kui 1,5 g küllastunud rasvu 100 g 
kohta (tahked ained) või 0,75 g 
küllastunud rasvu 100 ml kohta 
(vedelikud) ja mitte rohkem kui 10% 
energiast ei tohi olla pärit küllastunud 
rasvadest,
– või 70% kõigist rasvhapetest on 
küllastumata
Toitude puhul, mis on looduslikult 
kolesteroolivabad, tohib terminit 
“looduslikult” kasutada teabes eesliitena.

Or. en

Justification

This claim is approved by the Codex Alimentarius.

Muudatusettepaneku esitaja: Lena Ek

Muudatusettepanek 321
Lisa, uus jagu h pärast jagu pealkirjaga "KÜLLASTUNUD RASVA VABA” 

KOLESTEROOLIVABA
Teavet, et toit on kolesteroolivaba ja muud 
tarbijale tõenäoliselt samatähenduslikku 
teavet, võib esitada ainult siis, kui on 
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täidetud järgmised tingimused:
a) toode sisaldab 0,005 g kolesterooli 100 g 
kohta (tahked ained) või mitte rohkem kui 
0,005 g kolesterooli 100 ml kohta 
(vedelikud);
b) toode sisaldab vähem kui 1,5 g 
küllastunud rasvu 100 g kohta (tahked 
ained) või 0.75 g küllastunud rasvu 100 ml 
kohta ( vedelikud);
c) mitte rohkem kui 10% energiat pärineb 
küllastunud rasvadest või 70% kõigist 
rasvhapetest on küllastumata.
Toitude puhul, mis on looduslikult 
kolesteroolivabad, tohib terminit 
“looduslikult” kasutada teabes eesliitena.

Or. sv

Justification

This has been approved in the Codex. Mean cholesterol intake is approx. 200-300 mg per 
day. Vegetable oils/fats have a cholesterol content of less than 5 mg cholesterol/100 g, 
whereas animal fats have a cholesterol content of approx. 300 mg/100 g. If 20 g of animal fat 
is replaced with 20 g of vegetable fat, cholesterol intake falls by 50-60 mg per day, which 
corresponds to a reduction of 20-25%. This entails a substantial reduction in total plasma 
cholesterol and in undesirable LDL cholesterols.

Muudatusettepaneku esitaja: Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 322
Lisa jagu pealkirjaga “SUHKRUVABA”, lõige 1

Teavet, et toit on suhkruvaba ja muud 
tarbijale tõenäoliselt samatähenduslikku
teavet võib esitada ainult siis, kui toode ei 
sisalda rohkem kui 0,5 g suhkruid 100 g või 
100 ml kohta.

Teavet, et toit on suhkruvaba ja muud 
tarbijale samatähenduslikku teavet võib
esitada ainult siis kui toode ei sisalda 
rohkem kui 0,7 g suhkruid 100 g või 100 ml 
kohta.

Or. de
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Justification

In response to consumers' wishes, natural fruit and plant extracts are often used in place of 
artificial colourings in sugar-free foods. These contain small amounts of natural sugars, 
which necessitates laying down a limit of 0.7% sugar per 100g of the food product. A limit of 
0.5% would force food producers to use artificial colourings in many sugar-free foods instead 
of foods used for colouring (e.g. cherry juice).

All the scientific data suggest that a residual sugar content of 0.7% per 100g of food is not 
significant from a nutritional point of view.

Muudatusettepaneku esitajad: Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 323
Lisa, uus jagu a pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

MADALA LAKTOOSISISALDUSEGA
Teavet, et toit on laktoosivaba ja muud 
tarbijale tõenäoliselt samatähenduslikku 
teavet võib esitada ainult siis, kui toode ei 
sisalda rohkem kui 1 g laktoosi 100 g või 
100 ml kohta valmistoidus.

Or. en

Justification

Concepts relating to lactose should be defined in this regulation in order to improve the 
position of consumers.

Muudatusettepaneku esitaja: Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 324
Lisa uus jagu b pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

LAKTOOSIVABA
Teavet, et toit on laktoosivaba ja muud 
tarbijale tõenäoliselt samatähenduslikku 
teavet võib esitada ainult siis, kui toode 
sisaldab analüüsimisel mittemõõdetavates 
kogustes laktoosi (st vähem kui 10 mg/100 
g või 100 ml valmistoidus). 

Or. en
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Justification

A lactose free definition should be included in this directive proposal in order to have a 
European wide standard for a lactose free product. This definition hasn't been sufficiently 
created before and is needed also for the basic food products.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Muudatusettepanek 325
Lisa uus jagu c pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

LAKTOOSIVABA
Teavet, et toit on laktoosivaba ja muud 
tarbijale tõenäoliselt samatähenduslikku 
teavet võib esitada ainult siis, kui toode ei 
sisalda rohkem kui 10 mg laktoosi 100 g 
või 100 ml kohta valmistoidus.

Or. en

Justification

Intolerance to lactose is a common problem as a result of which conventional milk products 
cannot be used by significant amount the population (e.g. 17 % of the population in Finland).
Milk products form in many countries a basis for traditional diets, because they are rich of 
protein, calcium and many vitamins.

A lot of lactose free and low lactose milk products have been developed by food industry. On 
the market there are also plenty of other products where these claims have been used to 
convey easily the information on the nature of products suitable for use by those intolerant to 
lactose. In different EU countries there are no common rules for these claims and the same 
limits should be used to help consumers.

The detection limit of lactose is 10 mg/100 g therefore this limit can be used in lactose free 
claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Lena Ek

Muudatusettepanek 326
Lisa uus jagu d pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

LAKTOOSIVABA
Teavet, et toit ei sisalda laktoosi ja muud 
tarbijale tõenäoliselt samatähenduslikku 
teavet võib esitada ainult siis, kui toode 
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sisaldab laktoosi analüüsimisel 
mittemõõdetavates kogustes (mitte rohkem 
kui 10 mg laktoosi 100 g või 100 ml kohta 
toiduaines, mis on tarbimiseks valmis).
Toitude puhul, mis on looduslikult 
kolesteroolivabad, tohib terminit 
“looduslikult” kasutada teabes eesliitena.

Or. sv

Justification

Lactose intolerance is a common problem, as a result of which many people cannot consume 
conventional dairy products, which are the foundation of the traditional diet and an important 
element in the diet of the population as a whole, being rich in calcium and a source of 
vitamins D, B2 and B12 and iodine. There is a wide range of low-lactose and lactose-free 
products. Consumers suffering from lactose intolerance need information about the 
composition of these products. At present there is no common limit value in use as a basis for 
claims about lactose content in the Member States.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 327
Lisa uus jagu e pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

LIITSÜSIVESIKUTE ALLIKAS
Teavet, et toit on liitsüsivesikute allikas ja 
muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui toode sisaldab vähemalt 25 
g liitsüsivesikuid 100g kohta.

Or. es

Justification

Complex carbohydrates are made of long strings of simple sugars. They are found naturally 
in grains, fruit, legumes (peas and beans) and other vegetables. Complex carbohydrates 
include all sorts of digestible carbohydrates, excluding mono and disaccharids.

Food energy comes basically from the following nutrients: proteins, carbohydrates and fats.

The food recommendations of various European countries indicate the following consumption 
of these nutrients:
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under 30-35% of energy should come from fats;

between 10-15% of energy should come from proteins;

over 50% of energy should come from carbohydrates (preferably in the form of complex 
carbohydrates).

It is therefore important to inform consumers as to which foods are a source of 
carbohydrates, or have a high carbohydrate content, so that they can choose the healthiest 
diets.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 328
Lisa uus jagu f pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

KÕRGE LIITSÜSIVESIKUTE 
SISALDUSEGA
Teavet, et toit on kõrge liitsüsivesikute 
sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui toode sisaldab vähemalt 50 
g liitsüsivesikuid 100 g kohta.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja Caroline Jackson

Muudatusettepanek 329
Lisa uus jagu g pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

KÕRGE SÜSIVESIKUTE ENERGIAGA
Teavet, et toit on kõrge süsivesikute 
energiaga ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui süsivesikud annavad 
vähemalt 60% kogu energiasisaldusest ja 
kui toode ei sisalda rohkem kui 60 kcal/100 
ml või 250 kcal/100 g kohta.

Or. en
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Justification

Article 2.4. provides a definition for “ nutrition claim”, and refers in point (a) to the energy 
(calorific value) a food “ provides at a reduced or increased rate”. However, the Annex 
currently only sets down the conditions applying to claims referring to reduced levels of 
energy. For the sake of coherence, a claim referring to an increased level of energy is needed.

Muudatusettepaneku esitaja: Caroline Jackson

Muudatusettepanek 330
Lisa uus jagu h pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

PUHTAD SÜSIVESIKUD
See termin tähendab arvu, mis saadakse 
siis kui kogu süsivesikute hulgast 
lahutatakse need, millel on väga madal 
mõju veresuhkru tasemele; puhtad 
süsivesikud= kõik süsivesikud- glütseriin-
orgaanilised happed. Suhkuralkohole ei 
lahutata, kuna nende mõju veresuhkrule 
sõltub toidu töötlemisest ja valmistamisest.

Or. en

Justification

It has been proven that net-carbohydrate diets can contribute to weight loss. Claims relating 
to net carbohydrate content would meet the growing demand from consumers for information 
about net carbohydrate content in foods.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 331
Lisa, uus jagu i pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

MADALA PUHASTE SÜSIVESIKUTE 
SISALDUSEGA
Teavet, et toode on madala puhaste 
süsivesikute sisaldusega ja muud tarbijale 
tõenäoliselt samatähenduslikku teavet võib 
esitada ainult siis, kui toode ei sisalda 
rohkem kui 5 g puhtaid süsivesikuid toote 
serveerimisel, võttes arvesse fakti, et puhtad 
süsivesikud on arv, mis saadakse siis kui 
kogu süsivesikute hulgast lahutatakse need, 
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millel on väga madal mõju veresuhkru 
tasemele; puhtad süsivesikud = kõik 
süsivesikud- glütseriin- orgaanilised 
happed. Suhkuralkohole ei lahutata, kuna 
nende mõju veresuhkrule sõltub toidu 
töötlemisest ja valmistamisest.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 332
Lisa, uus jagu j pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

MADALA SÜSIVESIKUTE 
SISALDUSEGA
Teavet, et toit on madala süsivesikute 
sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui toode ei sisalda rohkem kui 
10 g puhtaid süsivesikuid 100 g toote kohta, 
kusjuures puhtad süsivesikud tähendab 
kogu süsivesikuid, millest on lahutatud 
kiudained ja suhkuralkoholid.

Or. en

Justification

There is scientific evidence that indicates that low carbohydrate diets have substantial health 
benefits. Low carbohydrate claims would satisfy the growing consumer demand for 
information on the low presence of carbohydrates in food.

Muudatusettepaneku esitaja: Robert Sturdy

Muudatusettepanek 333
Lisa, uus jagu k pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

MADALA SÜSIVESIKUTE 
SISALDUSEGA
Teavet, et toit on madala süsivesikute 
sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
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ainult siis, kui toode ei sisalda süsivesikuid 
rohkem kui ≤2,0 g/ 100 mg vedelikes (õlu).

Or. en

Justification

In the context of the current diet discussion, a consumer should also be entitled to information 
on the carbohydrate content of alcoholic beverages.

Muudatusettepaneku esitaja: Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 334
Lisa uus jagu 1 pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

MADALA SÜSIVESIKUTE 
SISALDUSEGA
Teavet, et toit on madala süsivesikute 
sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui toode – jookide puhul – ei 
sisalda süsivesikuid rohkem kui 2,0g / 100 
mg. 

Or. de

Justification

In the context of the current debate on the subject of diet, consumers should also be informed 
of the carbohydrate content of foods.

Muudatusettepaneku esitaja: Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 335
Lisa uus jagu m pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

VÄHENDATUD SÜSIVESIKUTE 
SISALDUSEGA
Teavet, et toit on vähendatud süsivesikute 
sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui süsivesikute sisaldust on 
vähendatud vähemalt 30%.
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Robert Sturdy

Muudatusettepanek 336
Lisa, uus jagu n pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

VÄHENDATUD SÜSIVESIKUTE 
SISALDUSEGA
Teavet, et toit on madala süsivesikute 
sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui süsivesikute sisaldust on 
vähendatud vähemalt 30%.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Lena Ek

Muudatusettepanek 337
Lisa, uus jagu o pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

LEHMAPIIMAVALGUD
Teavet, et toit on vaba lehmapiimavalkudest 
ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui toode ei sisalda selliseid 
koostisaineid nagu lehmapiimavalgud või 
teisi lehmapiima koostisosi.

Or. sv

Justification

Some 5% of all children in Europe are allergic to cows' milk protein. Their parents need to 
know whether a product contains such proteins. Accordingly, provisions must be adopted 
concerning the clear marking of products which do not contain cows' milk protein.
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Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 338
Lisa uus jagu p pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

KÕRGE GI (GLÜKEEMILINE INDEKS)
Glükeemiline indeks on mõõt, mil määral 
süsivesikuid sisaldav toit tõstab teatud aja 
jooksul vere glükoosisisaldust. Glükeemilist 
indeksit defineeritakse FAO/WHO poolt 
kui “kasvufaasi ala vere glükoositaseme 
kõveral, mis vastab 50 g süsivesikute 
portsjonile testtoidus, väljendatuna 
vastuseprotsendina samale hulgale 
süsivesikutele standardtoidus, tarbituna 
sama isiku poolt.” Standardtoiduks on 
tavaliselt glükoos, mille GI on 100 ja 
testtoitude glükeemiline indeks on 
arvestatud standardi suhtes. 
Võimalike GI väärtuste ulatus võib olla 0–
100. Teavet kõrge glükeemilise indeksiga 
võib esitada ainult siis kui GI on >70.

Or. en

Justification

In addition to the potential benefits of diets based on Low and Reduced GI foods, certain 
High GI foods, providing quick release carbohydrates, are relevant to sports nutrition.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle, 

Muudatusettepanek 339
Lisa uus jagu q pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

MADALA GLÜKEEMILISE INDEKSIGA
Teavet, et toit on madala glükeemilise 
indeksiga ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui toote glükeemiline indeks ei 
ole suurem kui 40.

Or. en
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Justification

Glycemic index gives an indication of the total sugar-release and the duration of that release 
in the blood after consumption of a food. Consumers may obtain health benefits from 
avoiding over-consumption of foods with high glycemic index. Therefore low glycemic index 
claims allow consumers to make informed choices.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 340
Lisa uus jagu r pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

MADAL GI (GLÜKEEMILINE INDEKS)
Glükeemiline indeks on mõõt, mil määral 
süsivesikuid sisaldav toit tõstab teatud aja 
jooksul vere glükoosisisaldust. Glükeemilist 
indeksit defineeritakse FAO/WHO poolt 
kui “kasvufaasi ala vere glükoositaseme 
kõveral, mis vastab 50 g süsivesikute
portsjonile testtoidus, väljendatuna 
vastuseprotsendina samale hulgale 
süsivesikutele standardtoidus, tarbituna 
sama isiku poolt.” Standardtoiduks on 
tavaliselt glükoos, mille GI on 100 ja 
testtoitude glükeemiline indeks on 
arvestatud standardi suhtes. Võimalike GI 
indeksi väärtuste ulatus võibolla 0–100.
Teavet madal GI kohta võib kasutada 
ainult siis, kui GI on <55.

Or. en

Justification

Evidence suggests that low GI diets may increase satiety levels, and ongoing research is 
investigating the role of GI in weight loss, metabolic syndrome and coronary heart disease.
There is also evidence to support a beneficial role of low GI based diets in diabetics.

Muudatusettepaneku esitaja John Bowis

Muudatusettepanek 341
Lisa uus jagu s pärast jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT” 

VÄHENDATUD GI ( GLÜKEEMILINE 
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INDEKS)
Glükeemiline indeks on mõõt, mil määral 
süsivesikuid sisaldav toit tõstab teatud aja 
jooksul vere glükoosisisaldust. Glükeemilist 
indeksit defineeritakse FAO/WHO poolt 
kui “kasvufaasi ala vere glükoositaseme 
kõveral, mis vastab 50 g süsivesikute 
portsjonile testtoidus, väljendatuna 
vastuseprotsendina samale hulgale 
süsivesikutele standardtoidus, tarbituna 
sama isiku poolt.” Standardtoiduks on 
tavaliselt glükoos, mille GI on 100 ja 
testtoitude glükeemiline indeks on 
arvestatud standardi suhtes. 
Võimalike GI indeksi väärtuste ulatus 
võibolla 0–100 ja üldiselt aktsepteeritud GI 
kategoriseerimine on järgmine: madal 
GI55; Keskmine GI on 56–69; Kõrge 
GI70.
Teavet vähendatud GI kohta võib ainult 
kasutada toote puhul, kus GI on võrreldes 
standardtootega 30% võrra madalam.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Riitta Myller

Muudatusettepanek 342
Lisa jagu pealkirjaga “MADALA NAATRIUMI/SOOLA SISALDUSEGA”

MADALA NAATRIUMI/SOOLA 
SISALDUSEGA

MADALA NAATRIUMI SISALDUSEGA

Teavet, et toit on madala naatriumi/soola 
sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada ainult 
siis, kui toode ei sisalda rohkem kui 0,12 g 
naatriumit – või soola ekvivalentne väärtus 
– 100 g või 100 ml kohta.

Teavet, et toit on madala naatriumi/soola 
sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib esitada ainult 
siis, kui toode ei sisalda rohkem kui 0,12 g 
naatriumi/soola 100 g või 100 ml kohta. 

Toitude puhul, mis on looduslikult madala 
naatriumi/soolasisaldusega tohib terminit 
“looduslikult” kasutada teabes eesliitena.

Toitude puhul, mis on looduslikult madala 
naatriumi/soolasisaldusega tohib terminit 
“looduslikult” kasutada teabes eesliitena.
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Justification

The limit values should be defined on the basis of sodium content, while claims relating to salt 
should be regulated at national level.

Muudatusettepaneku esitaja: Riitta Myller

Muudatusettepanek 343
Lisa jagu pealkirjaga “VÄGA MADALA NAATRIUMI/SOOLA SISALDUSEGA”

VÄGA MADALA NAATRIUMI/ SOOLA
SISALDUSEGA

VÄGA MADALA NAATRIUMI 
SISALDUSEGA

Teavet, et toit on väga madala 
naatriumi/soola sisaldusega ja muud tarbijale 
tõenäoliselt samatähenduslikku teavet võib 
esitada ainult siis, kui toode ei sisalda 
rohkem kui 0,04g naatriumit – või soola 
ekvivalentne väärtus – 100g või 100 ml 
kohta.

Teavet, et toit on väga madala 
naatriumi/soola sisaldusega ja muud tarbijale 
tõenäoliselt samatähenduslikku teavet võib 
esitada ainult siis, kui toode ei sisalda 
rohkem kui 0,04 g naatriumit/soola 100 g 
või 100 ml kohta.

Toitude puhul, mis on looduslikult väga 
madala naatriumi/soolasisaldusega tohib 
terminit “looduslikult” kasutada teabes 
eesliitena.

Toitude puhul, mis on looduslikult väga 
madala naatriumi/soolasisaldusega tohib 
terminit “looduslikult” kasutada teabes 
eesliitena.

Or. fi

Muudatusettepaneku esitaja: Riitta Myller

Muudatusettepanek 344
Lisa jao pealkirjaga “NAATRIUMIVABA või SOOLAVABA pealkiri”

NAATRIUMIVABA VÕI SOOLAVABA NAATRIUMIVABA

Or. fi
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Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 345
Lisa jagu pealkirjaga “LOODUSLIK VITAMIINIDE JA/VÕI MINERAALIDE ALLIKAS”

LOODUSLIK VITAMIINIDE JA/VÕI 
MINERAALIDE ALLIKAS

VITAMIINIDE JA/VÕI MINERAALIDE 
ALLIKAS

Teavet, et toiduaine on vitamiinide ja/või 
mineraalide looduslik allikas ja muud tarbija 
jaoks tõenäoliselt samatähenduslikku teavet 
võib esitada ainult siis, kui toode sisaldab 
vähemalt 15% soovitatavast päevasest 
annusest, mis on määratletud nõukogu 
direktiivi 90/496/EMÜ lisas, 100 g või 100 
ml kohta.

Teavet, et toit on vitamiinide ja/või 
mineraalide allikas ja muud tarbijale 
samatähenduslikku teavet võib esitada 
ainult siis, kui toode sisaldab vähemalt 15% 
soovitatavast toiteväärtusest (NRV) 10 0g 
kohta (tahked ained) ja 7,5% NRV 100 ml
kohta (vedelikud) või 5% NRV 100 kcal 
kohta (12% NRV 1 MJ kohta) või 15% 
NRV portsjoni kohta.
Toitude puhul, mis on looduslikult 
vitamiinide ja/või mineraalide allikateks, 
tohib terminit “looduslikult” teabes 
eesliitena kasutada. 

Or. en

Justification

The conditions of use for the claim of being a “source of” vitamins and minerals should be in 
keeping with the conditions laid down by the Codex Alimentaris, i.e. different thresholds 
should be used, establishing a distinction between solid and liquid products. Moreover, the 
reference to the thresholds proposed by the Commission poses a real risk of serious prejudice 
to milk products, whose major calcium contribution we are fully familiar with.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Muudatusettepanek 346
Lisa jao pealkirjaga “LAHJA” lõige 1

Teavet selle kohta, et toode on “lahja” ja 
muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib kasutada 
samadel tingimustel kui see, mis on toodud 
ära termini “vähendatud” puhul; selle 
teabega peab samuti kaasnema 
iseloomustava(te) tunnus(t)e äratoomine, 
mis teeb toote “lahja”-ks.

Teavet selle kohta, et toode on “lahja” ja 
muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib kasutada 
samadel tingimustel kui see, mis on toodud 
ära termini “vähendatud” puhul seoses 
rasva, suhkru ja naatriumiga/soolaga; selle 
teabega peab samuti kaasnema 
iseloomustavate tunnuste äratoomine, mis 
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teeb toote “lahja”-ks.

Or. en

Justification

Consumers do perceive “light” or “lite” as being low in certain nutrients. It is therefore 
necessary to include the notion of low under the description of light or lite.

Muudatusettepaneku esitaja Caroline Jackson

Muudatusettepanek 347
Lisa uus jagu a pärast jagu pealkirjaga “LAHJA” 

ISOTOONILINE
Teavet, et vedelik on isotooniline ja muud 
tarbijale tõenäoliselt samatähenduslikku 
teavet võib kasutada ainult siis, kui 
vedeliku osmolüütilisus on mitte väiksem 
kui 270 mOsmol/kg vee kohta ja mitte 
suurem kui 330 mOsmol/kg vee kohta. 

Or. en

Justification

An adequate fluid intake is vital for health and well being. Fluids which are “isotonic” or 
“hypotonic”, that is have an osmolality similar to or lower than blood plasma, have been 
shown to provide advantages in terms of effective delivery of fluid to the body, and such 
claims are commonly made on fluid replacement beverages and sports drinks.

Muudatusettepaneku esitaja: Caroline Jackson

Muudatusettepanek 348
Lisa uus jagu b pärast jagu pealkirjaga “LAHJA” 

HÜPOTOONILINE
Teavet, et vedelik on hüpotooniline ja 
muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib kasutada 
ainult siis, kui vedeliku osmolüütilisus on 
väiksem kui 270mOsml/kg vee kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 349
Lisa uus jagu c pärast jagu pealkirjaga “LAHJA” 

TÄRKLISE ALLIKAS
Teavet, et toit on tärklise allikas ja muud 
tarbija poolt tõenäoliselt nii tõlgendatavat
teavet võib esitada ainult juhul, kui toode 
sisaldab vähemalt 15 g tärklist 100 g toote 
kohta.

Or. fr

Justification

Health reasons mean that certain consumers are looking for starch-containing products. This 
needs therefore to be indicated to them. The starch contents need to respect the Codex 
Alimentarius.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 350
Lisa uus jagu D pärast jagu pealkirjaga “LAHJA” 

TÄRKLISERIKAS
Teavet, et toit on tärklise allikas ja muud 
tarbija poolt tõenäoliselt nii tõlgendatavat 
teavet võib esitada ainult juhul, kui toode 
sisaldab vähemalt 30 g tärklist 100 g toote 
kohta.

Or. fr
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