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Muudatusettepanek 31
Pealkiri

Ettepanek
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

Ettepanek
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

Vitamiinide ja mineraalainete ning teatud 
teiste ainete lisamine toiduainetele

Vitamiinide, mineraalainete, 
mineraalelemente sisaldavate ja 
mittesisaldavate ühendite ning teatud teiste 
ainete lisamine toiduainetele

Or. el

Justification

Τhe correction is necessary if the title is to be scientifically correct since chloride, fluoride, 
iodine and phosphorus are not minerals but non-mineral elements. Since the title is 
scientifically incorrect, either the title should be changed and every reference to minerals be 
understood as mineral and non-mineral elements or, alternatively, the definitions section 
should describe minerals as meaning compounds of mineral elements, also including 
compounds of non-mineral elements.
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Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 4

4) Mõned liikmesriigid nõuavad 
rahvatervisest tulenevatel põhjustel 
vitamiinide ja mineraalainete kohustuslikku 
lisamist teatud toiduainetele. Nimetatud 
põhjustel vitamiinide ja mineraalainete 
lisamine toiduainetele võib olla siduv 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, kuid ei 
õigusta sellisel kujul toitainete kohustusliku 
lisamise ühtlustamist kogu ühenduses. Kui 
see peaks siiski olema nõutav, võib vastavad 
sätted vastu võtta ühenduse tasandil. 
Vahepeal oleks kasulik koguda andmeid 
vastavate siseriiklike meetmete kohta.

4) Mõned liikmesriigid nõuavad 
rahvatervisest tulenevatel põhjustel 
vitamiinide ja mineraalainete kohustuslikku 
lisamist teatud toiduainetele. Nimetatud 
põhjustel vitamiinide ja mineraalainete 
lisamine toiduainetele võib olla siduv 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, kuid ei 
õigusta sellisel kujul toitainete kohustusliku 
lisamise ühtlustamist kogu ühenduses. Kui 
see peaks siiski olema nõutav, võib vastavad 
sätted vastu võtta ühenduse tasandil, 
lähtudes põhimõttest, et üldiselt ei tohiks 
lubada suure osa elanikkonna ravimist 
lisades kõnealuseid aineid avalikule hüvele 
nagu näiteks joogivesi, välja arvatud juhul 
kui on võimalik teaduslikult tõestada, et 
selline lisamine ei ohusta tundlike 
elanikkonnarühmade tervist. Vahepeal 
oleks kasulik koguda andmeid vastavate 
siseriiklike meetmete kohta.

Or. en

Justification

The addition of fluoride to drinking water has a disproportionate negative effect on bottle-fed 
neonates and young children, when general consumption habits are taken into account as 
outlined in Article 7.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 9

9) 1987. aastal võttis Codex Alimentarius
rahvusvahelisel tasandil vastu üldpõhimõtted 
toitainete, sealhulgas vitamiinide ja 
mineraalainete lisamise kohta toiduainetele. 
Nõuetekohaselt arvestatakse selles 
sisalduvaid "taastamise", "toitvusliku 
vastavuse" ja "asendustoidu" mõisteid. 
Codexi "kangendamise" või "rikastamise" 

9) 1987. aastal võttis Codex Alimentarius
rahvusvahelisel tasandil vastu üldpõhimõtted 
toitainete, sealhulgas vitamiinide ja 
mineraalainete lisamise kohta toiduainetele. 
Nõuetekohaselt arvestatakse selles 
sisalduvaid "taastamise", "toitvusliku 
vastavuse" ja "asendustoidu" definitsioone. 
Codexi "kangendamise" või "rikastamise" 



AM\558569ET.doc PE 353.662v02-00 3/55 AM\

ET

definitsioon võimaldab toitainete lisamist 
toiduainetele eesmärgiga ära hoida või 
kõrvaldada ühe või mitme toitaine puudus 
elanikkonna või teatud elanikkonna rühmade 
hulgas, kui seda on võimalik tõestada 
olemasolevate teaduslike tõendite abil või 
kui muutuvad toitumisharjumused 
mõjutavad tarbitud toitainete kogust. 

definitsioon võimaldab toitainete lisamist 
toiduainetele eesmärgiga ära hoida või 
kõrvaldada ühe või mitme toitaine puudus 
elanikkonna või teatud elanikkonna rühmade 
hulgas, kui seda on võimalik tõestada 
olemasolevate teaduslike tõendite abil või 
kui muutuvad toitumisharjumused 
mõjutavad tarbitud toitainete kogust. 
Üldiselt ei tohiks lubada suure osa 
elanikkonna ravimist lisades kõnealuseid 
aineid avalikule hüvele nagu näiteks 
joogivesi, välja arvatud juhul kui on 
võimalik teaduslikult tõestada, et selline 
lisamine ei ohusta tundlike 
elanikkonnarühmade tervist. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 11

11) Toiduainetele peaks olema lubatud 
lisada ainult selliseid vitamiine ja 
mineraalaineid, mis tavaliselt esinevad 
toidus ja tarbitakse toidu koostisosana ning 
mida peetakse olulisteks põhitoitaineteks, 
mis aga ei tähenda seda, et nende lisamine 
oleks vajalik. Tuleks vältida lahkarvamusi, 
mis võivad tekkida kõnealuste põhitoitainete 
suhtes. Seetõttu on kohane kehtestada 
kõnealuste vitamiinide ja mineraalainete 
positiivne loetelu.

11) Toiduainetele peaks olema lubatud 
lisada ainult selliseid vitamiine ja 
mineraalaineid, mis tavaliselt esinevad 
toidus ja tarbitakse toidu koostisosana ning 
mida peetakse olulisteks põhitoitaineteks, 
mis aga ei tähenda seda, et nende lisamine 
oleks vajalik. Tuleks vältida lahkarvamusi, 
mis võivad tekkida kõnealuste põhitoitainete 
suhtes. Seetõttu on kohane kehtestada 
kõnealuste vitamiinide ja mineraalainete 
positiivne loetelu.
Tarbija kaitsmise eesmärgil tuleks 
kehtestada teatud teiste bioaktiivsete ainete 
positiivne loetelu, mida võib kasutada 
toiduainetes.

Or. en

Justification

Vitamins and minerals allowed for fortification are on a positive list. Consumers need the 
same level of protection for bioactive substances which are added to give specific properties 
to foodstuffs. Extracts with hormonal effects (mainly phytohormones) or bioactive substances 
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like caffeine, nicotine or quinine should be carefully checked before any addition to food is 
authorised. Therefore a positive list, indicating the restrictions on use and maximum contents, 
needs to be established for such extracted or synthesized substances.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 12

12) Keemilised ained, mida kasutatakse 
nende vitamiinide ja mineraalide allikana, 
mida lisatakse toidule, peavad olema ohutud 
ning bioloogiliselt saadavad, s.t. organismi 
jaoks tarvitamiskõlblikud. Seetõttu tuleks 
kehtestada nende ainete positiivne loetelu. 
Lähtudes eespool nimetatud ohutuse ja 
biloogilise saadavuse kriteeriumidest peaks 
toidu teaduskomitee poolt heaks kiidetud 
ained (12. mail 1999. aastal avaldatud 
arvamus), mida võib kasutada imikute ja 
väikelaste toidu valmistamisel, eritoiduks 
ettenähtud toiduainetes ja toidulisandites, 
sisalduma selles positiivses loetelus.

12) Keemilised ained, mida kasutatakse 
nende vitamiinide, mineraalainete ning 
teatud teiste ainete allikana, mida võib
toidule lisada, peavad olema ohutud ning 
bioloogiliselt saadavad, s.t. organismi jaoks 
tarvitamiskõlblikud. Seetõttu tuleks 
kehtestada nende ainete positiivne loetelu. 
Lähtudes eespool nimetatud ohutuse ja 
biloogilise saadavuse kriteeriumidest peaks 
toidu teaduskomitee poolt heaks kiidetud 
ained (12. mail 1999. aastal avaldatud 
arvamus), mida võib kasutada elanikkonna 
kõikide rühmade, sealhulgas imikute,
väikelaste, rasedate ja vanurite toidu 
valmistamisel, eritoiduks ettenähtud 
toiduainetes ja toidulisandites, sisalduma 
selles positiivses loetelus.

Or. en

Justification

The same rules need to apply for vitamins, minerals and other bioactive substances.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 14

14) Toiduainetele, millele on lisatud 
vitamiine ja mineraalaineid, teevad tootjad 
enamasti reklaami, ja nii võib tarbijatele 
jääda mulje, nagu oleks tegemist toodetega, 
millel on võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele nimetatud toitaineid 
lisatud ei ole, toitainepõhine, füsioloogiline 

14) Toiduainetele, millele on lisatud 
vitamiine, mineraalaineid ning teatud teisi 
aineid, teevad tootjad enamasti reklaami, ja 
nii võib tarbijatele jääda mulje, nagu oleks 
tegemist toodetega, millel on võrreldes 
sarnaste või teiste toodetega, millele 
nimetatud toitaineid lisatud ei ole, 
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või muu tervishoiualane eelis. See võib viia 
tarbijavalikuteni, mis teistsugusel juhul 
võivad olla ebasoovitavad. Et hoida ära 
nimetatud võimalikku soovimatut mõju, 
peetakse mõistlikuks allutada piirangutele
tooted, millele võib lisada vitamiine ja
mineraalaineid lisaks nendele, mis on 
vajalikud tehnilistest kaalutlustest lähtudes 
või ohutuse tagamiseks, kui määratakse 
kindlaks selliste toodete vitamiinide ja 
mineraalainete ülempiirid. Seega oleks
tootes sisalduvad teatud ained, nagu näiteks 
alkohol, sellega seoses sobivaks 
kriteeriumiks, et mitte lubada vitamiinide ja
mineraalainete lisamist. Et mitte tekitada 
tarbijates segadust värskete toiduainete 
loomupärase toiteväärtuse osas, ei tohiks
lubada neile ka vitamiinide ja mineraalainete 
lisamist.

toitainepõhine, füsioloogiline või muu 
tervishoiualane eelis. See võib viia 
tarbijavalikuteni, mis teistsugusel juhul 
võivad olla ebasoovitavad kuna rikastatud 
tooted on kaloririkkad, liiga rasvased või 
liiga magusad. Et hoida ära nimetatud 
võimalikku soovimatut mõju, tuleb tooted, 
millele lisatakse vabatahtlikult vitamiine, 
mineraalaineid ja teatud teisi aineid 
allutada piirangutele. Seega oleks tootes 
sisalduvad teatud ained, nagu näiteks 
alkohol või toote toiteväärtuse profiil selles
seoses sobivad kriteeriumid vitamiinide ja
mineraalainete ning teatud teiste ainete 
lisamise mittelubamiseks. Toiteväärtuse 
profiili kindlaksmääramisel tuleb arvesse 
võtta erinevate toitumisfüsioloogilise 
toimega toitainete ja ainete, eriti rasva, 
küllastatud rasvhapete, transrasvhapete, 
soolade/naatriumi ja suhkru osakaalu, 
mille ülemäärane tarbimine ei ole toitumise 
raames tervikuna soovitatav, ning 
ühekordselt ja mitmekordselt küllastamata 
rasvhappeid, omastatavaid süsivesikuid 
peale suhkru, vitamiine, mineraalaineid, 
proteiine ja ballastaineid. Toiteväärtuse 
profiil peaks endas kätkema ka 
kalorisisaldust. Toiteväärtuse profiilide 
kindlaksmääramisel võetakse arvesse 
erinevaid toiduainete kategooriaid ning 
nende toiduainete olulisust ja rolli 
toitumises tervikuna. Vajalikuks võivad 
osutuda erandid juurdunud 
toitaineprofiilide osas teatud kindlatele 
toiduainetele või toiduainete kategooriatele 
sõltuvalt nende rollist ja tähtsusest 
elanikkonna toitumiskäitumises Et mitte 
tekitada tarbijates segadust värskete
toiduainete loomupärase toiteväärtuse osas, 
ei tohi lubada neile ka vitamiinide, 
mineraalainete ja teatud teiste ainete 
lisamist.

Or. en

Justification

The additional text derives from Recitals 6 and 7 in the Commission proposal on nutrient and 
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health claims made on foods (COM(2003)424) and seeks to create a sensible parallelism 
between the two regulations. Furthermore, the addition of vitamins and minerals should not 
be allowed in products with a high content of saturated fat, trans-fatty acids, sugar, salt and 
the like. Less healthy foods could be camouflaged as healthy foods by using additives and this 
may confuse consumers. The same applies to the fortification of food with certain bioactive 
substances.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 14

14) Toiduainetele, millele on lisatud 
vitamiine ja mineraalaineid, teevad tootjad 
enamasti reklaami, ja nii võib tarbijatele 
jääda mulje, nagu oleks tegemist toodetega, 
millel on võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele nimetatud toitaineid 
lisatud ei ole, toitainepõhine, füsioloogiline 
või muu tervishoiualane eelis. See võib viia 
tarbijavalikuteni, mis teistsugusel juhul 
võivad olla ebasoovitavad. Et hoida ära 
nimetatud võimalikku soovimatut mõju, 
peetakse mõistlikuks allutada piirangutele 
tooted, millele võib lisada vitamiine ja 
mineraalaineid lisaks nendele, mis on 
vajalikud tehnilistest kaalutlustest lähtudes 
või ohutuse tagamiseks, kui määratakse 
kindlaks selliste toodete vitamiinide ja 
mineraalainete ülempiirid. Seega oleks 
tootes sisalduvad teatud ained, nagu näiteks 
alkohol, sellega seoses sobivaks 
kriteeriumiks, et mitte lubada vitamiinide ja 
mineraalainete lisamist. Et mitte tekitada 
tarbijates segadust värskete toiduainete 
loomupärase toiteväärtuse osas, ei tohiks 
lubada neile ka vitamiinide ja mineraalainete 
lisamist.

14) Toiduainetele, millele on lisatud 
vitamiine ja mineraalaineid, teevad tootjad 
enamasti reklaami, ja nii võib tarbijatele 
jääda mulje, nagu oleks tegemist toodetega, 
millel on võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele nimetatud toitaineid 
lisatud ei ole, toitainepõhine, füsioloogiline 
või muu tervishoiualane eelis. See võib viia 
tarbijavalikuteni, mis teistsugusel juhul 
võivad olla ebasoovitavad. Et hoida ära 
nimetatud võimalikku soovimatut mõju, 
peetakse mõistlikuks allutada piirangutele 
tooted, millele võib lisada vitamiine ja 
mineraalaineid lisaks nendele, mis on 
vajalikud tehnilistest kaalutlustest lähtudes 
või ohutuse tagamiseks, kui määratakse 
kindlaks selliste toodete vitamiinide ja 
mineraalainete ülempiirid. Seega oleks 
tootes sisalduvad teatud ained, nagu näiteks 
alkohol, sellega seoses sobivaks 
kriteeriumiks, et mitte lubada vitamiinide ja 
mineraalainete lisamist. Alkohoolsetele 
jookidele vitamiinide ja mineraalainete 
lisamise keelule võib erandeid teha 
margitoodete traditsiooniliste retseptide 
kaitsmise puhul; selliste lisamiste korral 
peaks vältima toiteväärtust või tervist 
puudutava teabe esitamist. Et mitte tekitada 
tarbijates segadust värskete toiduainete 
loomupärase toiteväärtuse osas, ei tohiks 
lubada neile ka vitamiinide ja mineraalainete 
lisamist.

Or. en
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Justification

The UK has long established tonic wine production, which involves the addition of certain 
mineral substances to (red) wine according to 19th century recipes. Today minerals 
characterise the product but are not added to fortify or enrich it and no claims are made. The 
proposed amendment would allow the continued production and marketing of tonic wine, but 
subject to quantitative limits on the addition of minerals and underlining that no related 
nutrition and health claims may be made.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 14

14) Toiduainetele, millele on lisatud 
vitamiine ja mineraalaineid, teevad tootjad 
enamasti reklaami, ja nii võib tarbijatele 
jääda mulje, nagu oleks tegemist toodetega, 
millel on võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele nimetatud toitaineid 
lisatud ei ole, toitainepõhine, füsioloogiline 
või muu tervishoiualane eelis. See võib viia 
tarbijavalikuteni, mis teistsugusel juhul 
võivad olla ebasoovitavad. Et hoida ära 
nimetatud võimalikku soovimatut mõju, 
peetakse mõistlikuks allutada piirangutele 
tooted, millele võib lisada vitamiine ja 
mineraalaineid lisaks nendele, mis on 
vajalikud tehnilistest kaalutlustest lähtudes 
või ohutuse tagamiseks, kui määratakse 
kindlaks selliste toodete vitamiinide ja 
mineraalainete ülempiirid. Seega oleks 
tootes sisalduvad teatud ained, nagu näiteks 
alkohol, sellega seoses sobivaks 
kriteeriumiks, et mitte lubada vitamiinide ja 
mineraalainete lisamist. Et mitte tekitada 
tarbijates segadust värskete toiduainete 
loomupärase toiteväärtuse osas, ei tohiks 
lubada neile ka vitamiinide ja mineraalainete 
lisamist.

14) Toiduainetele, millele on lisatud 
vitamiine ja mineraalaineid, teevad tootjad 
enamasti reklaami, ja nii võib tarbijatele 
jääda mulje, nagu oleks tegemist toodetega, 
millel on võrreldes sarnaste või teiste 
toodetega, millele nimetatud toitaineid 
lisatud ei ole, toitainepõhine, füsioloogiline 
või muu tervishoiualane eelis. See võib viia 
tarbijavalikuteni, mis teistsugusel juhul 
võivad olla ebasoovitavad. Et hoida ära 
nimetatud võimalikku soovimatut mõju, 
peetakse mõistlikuks allutada piirangutele 
tooted, millele võib lisada vitamiine ja 
mineraalaineid lisaks nendele, mis on 
vajalikud tehnilistest kaalutlustest lähtudes 
või ohutuse tagamiseks, kui määratakse 
kindlaks selliste toodete vitamiinide ja 
mineraalainete ülempiirid. Seega oleks 
tootes sisalduvad teatud ained, nagu näiteks 
alkohol, sellega seoses sobivaks 
kriteeriumiks, et mitte lubada vitamiinide ja 
mineraalainete lisamist. Alkohoolsetele 
jookidele vitamiinide ja mineraalainete 
lisamise keelule võib erandeid teha 
autentsuse näitajate puhul, kui eesmärgiks 
on pettusevastane võitlus. Et mitte tekitada 
tarbijates segadust värskete toiduainete 
loomupärase toiteväärtuse osas, ei tohiks 
lubada neile ka vitamiinide ja mineraalainete 
lisamist.

Or. en
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Justification

It is necessary to retain the potential use of vitamins and minerals, in very small quantities, as 
authenticity markers in spirit drinks. The spirits industry (gin, vodka, etc.) uses a range of 
substances as chemical markers in branded products to enable the authenticity of products to 
be verified. Such markers are a valuable tool in the fight against counterfeit spirit drinks, 
which can present health risks to consumers from uncontrolled ingredients, including 
methanol, and cost the legitimate producers substantial amounts each year.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 15

15) Liiga suur vitamiinide ja mineraalainete 
tarbimine võib avaldada kahjulikku mõju, 
mistõttu toiduainetele lisamisel tuleb 
kindlaks määrata nende ohutu 
maksimumtase. Nimetatud tase peab tagama, 
et toote tavapärane kasutamine tootja antud 
kasutusjuhendi alusel ning mitmekülgse 
toitumise kontekstis on tarbijale ohutu. 
Maksimumtase peab seega olema vastavuses 
nende vitamiinide ja mineraalainete ohutu 
maksimumtasemega, mis sisalduvad toidus 
loomulikult ja/või mis on mingil põhjusel, 
sealhulgas tehnilistel eesmärkidel, toidule 
lisatud.

15) Liiga suur vitamiinide ja mineraalainete 
tarbimine võib avaldada kahjulikku mõju 
ning seetõttu tuleb kangendamise suhtes 
vajadusel kohaldada ettevaatusprintsiipi ja 
kehtestada vitamiinide ning mineraalainete 
ohutu maksimumtase toiduainetele lisamise 
korral. Nimetatud tase peab tagama, et toote 
tavapärane kasutamine tootja antud 
kasutusjuhendi alusel ning mitmekülgse 
toitumise kontekstis on tarbijale ohutu. 
Maksimumtase peab seega olema vastavuses 
nende vitamiinide, mineraalainete ja teatud 
teiste ainete ohutu maksimumtasemega, mis 
sisalduvad toidus loomulikult ja/või mis on 
mingil põhjusel, sealhulgas tehnilistel 
eesmärkidel, toidule lisatud.

Or. en

Justification

The same rules need to apply for vitamins, minerals and other substances.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 16

16) Seetõttu peaks maksimumtaseme ja 
kõikide muude tingimuste, mis piiravad 
vajadusel vitamiinide ja mineraalainete 

16) Seetõttu peaks maksimumtaseme ja 
kõikide muude tingimuste, mis piiravad 
vajadusel vitamiinide ja mineraalainete 
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lisamist toiduainetele, kehtestamisel võtma 
arvesse kõnealuste ainete potentsiaalset 
omastamist teistest toiduainetest ja 
teaduslikel andmetel põhineva 
riskihindamise tulemustest lähtuvat ohutut 
maksimumtaset. Arvestama peaks ka 
võrdlusnäitajaid rahvastiku vitamiinide ja 
mineraalainete tarbimise kohta. Kui on vaja 
teatud vitamiinide ja mineraalainete puhul 
kehtestada piiranguid seoses toiduainetega, 
millele neid võib lisada, siis tuleks 
eelistamisel lähtuda lisamise eesmärgist ja 
toiduaine osatähtsusest üldises 
toitumiskäitumises. 

lisamist toiduainetele, kehtestamisel võtma 
arvesse kõnealuste ainete potentsiaalset 
omastamist teistest toiduainetest ja 
teaduslikel andmetel põhineva 
riskihindamise tulemustest lähtuvat ohutut 
maksimumtaset. Arvestama peaks ka 
võrdlusnäitajaid vitamiinide ja 
mineraalainete tarbimise kohta. Kui on vaja 
teatud vitamiinide ja mineraalainete puhul 
kehtestada piiranguid seoses toiduainetega, 
millele neid võib lisada (nt joodi lisamine 
ainult soolale), siis tuleks eelistamisel 
lähtuda lisamise eesmärgist ja toiduaine 
osatähtsusest üldises toitumiskäitumises.

Or. de

Justification

To ensure that the harmonisation of the addition of iodine to food in Europe is consistent with 
the worldwide system of universal salt iodisation for preventing iodine deficiency-related 
diseases.

Muudatusettepaneku esitaja: Marķa del Pilar Ayuso Gonz?lez

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 20 a (uus)

20 a) EÜ asutamislepingu artiklid 28 ja 30 
sätestavad ühenduse piires kaupade vaba 
liikumise eeskirja suhtes erandi, mida 
riiklikud ametiasutused võivad teatud 
tingimuste täitmise korral kasutada. 
Riiklikud ametiasutused peavad EÜ 
asutamislepingu raames rahva tervise 
kaitsel lähtuma proportsionaalsuse 
põhimõttest. Riiklikud ametiasutused 
peavad näitama, et nende eeskirjad on 
vajalikud üksikasjalikul riskihindamisel 
põhineva tõhusa kaitse pakkumisel. Nad 
peavad tagama, et väidetav risk rahva 
tervisele on piisavalt põhjendatud kõige 
hilisemate kättesaadavate teaduslike 
andmete alusel.

Or. en
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Justification

The addition of vitamins and minerals to foods may only be prohibited if a serious danger to 
public health through the enrichment with vitamins and minerals can be scientifically 
substantiated. This reflects the recent case law of the European Court of Justice. (Judgement 
of 5 February 2004, Case 24/00, Commission/France). These recitals serve to clarify the 
scope of Article 13 of the proposed Regulation.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Muudatusettepanek 42
Artikli 1 lõige 2

2. Käesoleva määruse sätted, mis käsitlevad 
vitamiine ja mineraalaineid ei kehti 
direktiivis 2002/46/EÜ toodud toidulisandite 
kohta.

2. Käesoleva määruse sätted ei kehti 
direktiivis 2002/46/EÜ toodud toidulisandite 
kohta.

Or. en

Justification

Food supplements are already regulated under Directive 2002/46/EC. This Directive foresees 
a report of the European Commission to the European Parliament and Council on the 
advisability of establishing specific rules for categories of nutrients or substances with a 
nutritional or physiological effect other than vitamins and minerals by 12 July 2007 at the 
latest. It therefore seems inappropriate to regulate certain kinds of ingredients in one 
category of foodstuffs, namely food supplements, under two different legal acts.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 43
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a) Käesoleva määruse sätted, mis 
käsitlevad vitamiine ja mineraalaineid ei 
kehti koristuseelsete söötmis- ja 
aretustegevuse suhtes, mis on sätestatud 
ühenduse teiste õigusaktidega.

Or. en

Justification

The Regulation should not apply to plants or animals in which the levels of specific nutrients 
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have been increased through feeding or breeding practices.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 44
Artikli 1 lõike 3 punkt d a (uus)

d a) ühenduse õigusaktides joogivett 
käsitlevate erisätete kohaldamist.

Or. en

Justification

Drinking water is a food and should be subject to the provisions of this regulation.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 45
Artikli 2 punkt 1

Ei puuduta inglisekeelset versiooni.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 46
Artikli 2 lõike 4 sissejuhatav osa

4) "kangendamine" või "rikastamine" 
tähendab ühe või enama vitamiini ja/või 
mineraalaine lisamist toiduainele, sõltumata 
sellest, kas tavaliselt seda antud toiduaines 
sisaldub, selleks, et võtta arvesse :

4) "kangendamine" või "rikastamine" 
tähendab ühe või enama vitamiini ja/või 
mineraalaine lisamist toiduainele, sõltumata 
sellest, kas tavaliselt seda antud toiduaines 
sisaldub, selleks, et võtta arvesse näiteks:

Or. de

Justification

The grounds for fortification/enrichment set out in (a) to (c) should not be regarded as 
exclusive.
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Muudatusettepaneku esitaja: Karin Scheele

Muudatusettepanek 47
Artikli 2 punkt 4 a (uus)

(ei puuduta ingliskeelset teksti, mis on 
samane ettekande projekti 6. 
muudatusettepanekuga).

Or. de

Justification

Vitamins and minerals allowed for fortification are listed and defined in Annexes I and II. At 
the minimum, therefore, a definition of 'certain other substances' is also required in this 
regulation. This amendment is intended to replace Amendment 6 in the draft report, and, in 
German, replaces the word 'ernährungsphysiologisch' with 'physiologisch', thereby ensuring 
that such substances as caffeine are also covered.

Muudatusettepaneku esitaja: Niels Busk

Muudatusettepanek 48
Artikli 3 lõike 2 punkt a

a) taastamine ja/või, a) taastamine, kui toiduaine puhul on 
tuvastatud, et see on põhitoitainete 
märkimisväärne allikas. Toiduainet 
loetakse põhitoitaine märkimisväärseks 
allikaks, kui enne töötlemist, säilitamist või 
käitlemist sisaldab toiduaine söödav osa 
rohkem kui 10% põhitoitaine soovitatavast 
päevasest normist.

Or. en

Justification

It is necessary to specify when restoration is acceptable to prevent loopholes. According to 
the Codex Alimentarius, restoration is relevant where a food has been identified as a 
significant source of essential nutrients in the food supply. The proposed value is identical 
with the value in the Codex Alimentarius General Principles for the Addition of Essential 
Nutrients to Foods.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête 

Muudatusettepanek 49
Artikli 3 lõike 2 punkt a
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Ei puuduta inglisekeelset versiooni.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 50
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

2 a) Vitamiinide ja mineraalainete lisamist 
toiduainetele ei tohi kasutada tarbija 
eksitamiseks või petmiseks seoses toiduaine 
toiteväärtusega, toiduainete märgistamise, 
esitlemise, reklaamimise või lisaaine enda 
abil. 

Or. sv

Justification

The paragraph concerning misleading in Article 8 (p. 2) is so important that it should be 
moved from Article 8 to Article 3, where conditions for the addition of vitamins and minerals 
are listed.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 51
Artikli 3 lõige 3

3. Kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega võib vajadusel vastu võtta 
rakenduseeskirjad vitamiinide ja 
mineraalainete toiduainetele lisamise kohta 
taastamise ja asendustoidu toitvusliku 
vastavuse eesmärgil.

3. Kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega võib vajadusel vastu võtta 
rakenduseeskirjad vitamiinide ja 
mineraalainete toiduainetele lisamise kohta 
taastamise ja asendustoidu toitvusliku 
vastavuse eesmärgil pärast ametilt 
arvamuse saamist. Enne vastavate 
rakenduseeskirjade vastuvõtmist 
konsulteerib Euroopa Komisjon 
huvigruppidega, eriti toiduainetööstuse ja 
tarbijaühingutega.

Or. de
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Justification

The opinion of the EFSA and consultations with interest groups are needed to fulfil the 
objectives of the Regulation.

Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 52
Artikli 3 lõige 3

3. Kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega võib vajadusel vastu võtta 
rakenduseeskirjad vitamiinide ja 
mineraalainete toiduainetele lisamise kohta 
taastamise ja asendustoidu toitvusliku 
vastavuse eesmärgil.

3. Kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega võib vajadusel vastu võtta 
rakenduseeskirjad vitamiinide ja 
mineraalainete toiduainetele lisamise kohta 
taastamise ja asendustoidu toitvusliku 
vastavuse eesmärgil. Enne eeskirjade 
kehtestamist konsulteerib Euroopa 
Komisjon huvitatud pooltega, eriti 
toiduainetööstuse ettevõtjate ja 
tarbijaühingutega.

Or. en

Justification

Such consultation is necessary in order to ensure that the aims of the Regulation are not 
jeopardised.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 53
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3a
Tingimused teatud teiste ainete lisamiseks

1. Ainult III lisas loetletud teatud teisi 
aineid võib lisada käesoleva määruse 
eeskirjadega sätestatud toiduainetele.
2. Kahe aasta jooksul käesoleva määruse 
jõustumisest kehtestab Euroopa Komisjon 
vastavalt artikli 16 lõikes 2 nimetatud 
menetlusele kriteeriumid ja tingimused 
teatud teiste ainete kasutamiseks, mida võib 
kasutada rikastatud toiduainete koostises. 
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Kriteeriumid ja tingimused põhinevad 
ettevaatuspõhimõttel, mis lähtub vajadusest 
kaitsta rahva tervist ja vältida tarbija 
eksitamist.
3. Lõikes 1 viidatud nimekirjade muutmine 
toimub vastavalt artikli 16 lõikes 2 toodud 
menetlusele.

Or. en

Justification

For a precautionary approach regarding fortification of foodstuffs it is necessary to establish 
comparable rules between vitamins, minerals and other substances. While rules on vitamins 
and minerals are already covered by other legislation, the advice of EFSA scientists is needed 
for other substances.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 54
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3a
Tingimused teatud teiste ainete lisamiseks

1. Ainult III lisas loetletud teatud teisi 
aineid võib lisada käesoleva määruse 
eeskirjadega sätestatud toiduainetele.
2. Kahe aasta jooksul käesoleva määruse 
jõustumisest kehtestab Euroopa Komisjon 
vastavalt artikli 16 lõikes 2 nimetatud 
menetlusele kriteeriumid ja tingimused 
teatud teiste ainete kasutamiseks, mida võib 
kasutada rikastatud toiduainete koostises. 
Kriteeriumid ja tingimused põhinevad 
piiraval ja ettevaatuspõhimõttel, mis 
keskendub tarbijakaitsele.
3. Lõikes 1 viidatud nimekirjade muutmine 
toimub vastavalt artikli 16 lõikes 2 toodud 
menetlusele.

Or. en
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Justification

For a precautionary approach regarding fortification of foodstuffs it is necessary to establish 
comparable rules between vitamins, minerals and other substances. Extracts with hormonal 
effects (mainly phytohormones) or bioactive substances like caffeine, nicotine or quinine 
should be carefully checked before any addition to food is authorised. Therefore a positive list 
for such extracted or synthesized substances, indicating the restrictions on use and maximum 
contents, needs to be established following the scientific advice of the Authority.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 55
Artikli 4 lõike 1 sissejuhatus

Erinevalt artikli 3 lõigust 1 ja kuni (seitse 
aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest) võivad liikmesriigid oma riigi 
territooriumil lubada vitamiinide ja
mineraalainete kasutamist, mis ei ole 
loetletud I lisas või mida ei kasutata II lisas 
loetletud kujul, kui:

Erinevalt artikli 3 lõigust 1 ja kuni (30 kuud 
alates käesoleva määruse jõustumisest) 
võivad liikmesriigid oma riigi territooriumil 
lubada vitamiinide, mineraalainete ja teatud 
teiste ainete kasutamist, mis ei ole loetletud 
I lisas või mida ei kasutata II ja III lisas 
loetletud kujul, kui:

Or. en

Justification

For consumer protection both vitamins/minerals and other substances need to be supervised 
and therefore be subject to a positive list. There is no reason to consider other substances 
differently from vitamins and minerals bearing in mind that many other bioactive substances 
can be critical to human health, such as caffeine or St Johns wort.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 56
Artikli 4 lõike 1 sissejuhatus

Erinevalt artikli 3 lõikest 1 ja kuni (seitse 
aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest) võivad liikmesriigid oma riigi 
territooriumil lubada vitamiinide ja
mineraalainete kasutamist, mis ei ole 
loetletud I lisas või mida ei kasutata II lisas 
loetletud kujul, kui:

Erinevalt artikli 3 lõikest 1 ja kuni (seitse 
aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest) võivad liikmesriigid oma riigi 
territooriumil lubada vitamiinide, 
mineraalainete ja teatud teiste ainete
kasutamist, mis ei ole loetletud I lisas või 
mida ei kasutata II ja III lisas loetletud 
kujul, kui:
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Or. en

Justification

For consumer protection both vitamins/minerals and other substances need to be supervised 
and therefore be subject to a positive list. There is no reason to consider other substances 
differently from vitamins and minerals bearing in mind that many other active substances can 
be critical to human health, such as St Johns wort.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 57
Artikli 4 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) kõnealust ainet ei kasutata suure osa 
elanikkonna kohustuslikul ravimisel.

Or. en

Justification

Mass medication of undifferentiated population groups should not be permitted unless it can 
be scientifically proven that sensitive groups within the population, such as neonates and 
young children, are not adversely affected by such addition.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 58
Artikli 4 lõige 1 a (uus)

Liikmesriigid teavitavad Euroopa 
Komisjoni oma territooriumil lubatud 
vitamiinide ja mineraalainete kasutamisest, 
kuigi neid ei ole loetletud I lisas või ei 
kasutata II ja III lisas loetletud kujul. 
Antud informatsiooni teeb Euroopa 
Komisjon kättesaadavaks avalikkusele.

Or. en

Justification

In order to ensure legal security and predictability to market operators, it is necessary to 
have a transparent system, which provides the operators with an overview of the substances 
that may or may not be added to food in each of the Member States of the EU.
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Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 59
Artikli 4 lõige 2

Liikmesriigid võivad kooskõlas 
asutamislepingu sätetega jätkata kehtivate 
siseriiklike kaubanduspiirangute või -
keeldude rakendamist toiduainetele, millele 
lisatakse vitamiine ja mineraalaineid, mis ei 
ole I lisas esitatud nimekirjas või II lisas 
loetletud vormide hulgas.

Üleminekuperioodi jooksul võivad teised
liikmesriigid rahva tervist silmas pidades ja 
kooskõlas asutamislepingu sätetega jätkata 
kehtivate riiklike kaubanduspiirangute või -
keeldude rakendamist toiduainetele, millele 
lisatakse vitamiine ja mineraalaineid, mis ei 
ole I lisas esitatud nimekirjas või II lisas 
loetletud vormide hulgas. Liikmesriigid 
teavitavad Euroopa Komisjoni siseriiklikest 
piirangutest ja keeldudest ja Euroopa 
Komisjon teeb antud informatsiooni 
kättesaadavaks avalikkusele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 60
Artikli 4 lõige 2

Liikmesriigid võivad kooskõlas 
asutamislepingu sätetega jätkata kehtivate 
siseriiklike kaubanduspiirangute või -
keeldude rakendamist toiduainetele, millele 
lisatakse vitamiine ja mineraalaineid, mis ei 
ole I lisas esitatud nimekirjas või II lisas 
loetletud vormide hulgas

Liikmesriigid võivad kooskõlas 
asutamislepingu sätetega jätkata kehtivate 
siseriiklike kaubanduspiirangute või -
keeldude rakendamist toiduainetele, millele 
on lisatud vitamiine, mineraalaineid ja 
teatud teisi aineid, mida ei ole loetletud I 
lisas või ei kasutata II ja III lisas loetletud 
kujul.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 61
Artikkel 5

Artikkel 5 kustutatud
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Piirangud vitamiinide ja mineraalainete 
lisamiseks

Vitamiine ja mineraalaineid ei või lisada:
a) värskele, töötlemata toodangule, kaasa 
arvatud, kuid mitte ainult puuviljadele, 
juurviljadele, lihale, linnulihale ja kalale;
b) alkohoolsetele jookidele, mille 
alkoholisisaldus on rohkem kui 1,2%.
Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele.

Or. de

Justification

There is no justification for allowing prohibitions on the addition of substances to certain 
foods without giving any indication of the preconditions for such a prohibition. This would 
create a precedent for a future prohibition on the grounds of doubts about safety without 
scientific evidence to substantiate them.

Allowing complete bans on the addition of substances to additional foods or categories of 
food to be instituted under the commitology procedure is also not acceptable. Measures which 
affect fundamental rights, such as bans on production, are not implementation measures 
which can be adopted under commitology.

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 62
Artikli 5 lõike 1 punkt b ja lõige 2

b) alkohoolsetele jookidele, mille 
alkoholisisaldus on rohkem kui 1,2%.

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele.

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud teatud 
vitamiinide ja mineraalainete lisamine, võib 
kindlaks määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 
2 sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele, kui on olemas oht 
rahvatervisele.
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Or. de

Justification

A ban can be instituted only if there are grounds for fearing that there will be a danger to 
public health if the allowed daily intake is exceeded.

Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, Linda McAvan, Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 63
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) alkohoolsetele jookidele, mille 
alkoholisisaldus on rohkem kui 1,2%

b) alkohoolsetele jookidele, mille 
alkoholisisaldus on rohkem kui 1,2%, välja 
arvatud artikli 3 lõike 2 eesmärkidel,
- traditsioonilistele toodetele, mille kogus ei 
ületa 0,5% kaalust/mahust,
ja eeldades, et ei ole esitatud toitumis- või 
tervisealast nõuet.

Or. en

Justification

The UK has long established tonic wine production, which involves the addition of certain 
mineral substances to (red) wine according to 19th century recipes. Today minerals 
characterise the product but are not added to fortify or enrich it and no claims are made. The 
proposed amendment would allow the continued production and marketing of tonic wine, but 
subject to quantitative limits on the addition of minerals and underlining that no related 
nutrition and health claims may be made.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Muudatusettepanek 64
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) alkohoolsetele jookidele, mille 
alkoholisisaldus on rohkem kui 1,2%.

b) alkohoolsetele jookidele, mille 
alkoholisisaldus on rohkem kui 1,2%, välja 
arvatud artikli 3 lõike 2 eesmärkidel,

- kui autentsuse näitajate puhul ei ületa 
ühe aine kogus 600 osa miljardi kohta.



AM\558569ET.doc PE 353.662v02-00 21/55 AM\

ET

Or. en

Justification

It is necessary to retain the potential use of vitamins and minerals, in very small quantities, as 
authenticity markers in spirit drinks. The spirits industry (gin, vodka, etc.) uses a range of 
substances as chemical markers in branded products to enable the authenticity of products to 
be verified. Such markers are a valuable tool in the fight against counterfeit spirit drinks, 
which can present health risks to consumers from uncontrolled ingredients, including 
methanol, and cost the legitimate producers substantial amounts each year.

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 65
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) alkohoolsetele jookidele, mille 
alkoholisisaldus on rohkem kui 1,2%.

b) toiduainetele ja alkohoolsetele jookidele, 
mille alkoholisisaldus on rohkem kui 1,2%.

Or. sv

Justification

Nowadays, foods may also contain alcohol. One insidious example is the addition of alcohol 
to icecream, which, moreover, is marketed to children.

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 66
Artikli 5 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) direktiivis 2000/36/EÜ määratletud 
kakao ja šokolaadi toodetele.

Or. sv

Justification

It is not appropriate to add vitamins and minerals to certain foods, as this might encourage 
the consumption of foods which are liable to damage public health.
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Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 67
Artikli 5 lõike 1 punkt b b (uus)

b b) kondiitritoodetele.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 68
Artikli 5 lõike 1 punkt b c (uus)

b c) direktiivis 2001/111/EÜ määratletud 
erinevatele suhkrutele.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 69
Artikli 5 lõike 1 punkt b d (uus)

b d) karastusjookidele.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 70
Artikli 5 lõige 2

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele.

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
rahvatervise ohustajaid käsitlevatele 
teaduslikele tõenditele pärast ametilt 
arvamuse saamist.
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Or. de

Justification

Prohibition of fortification/enrichment is only justifiable if the EFSA has scientific evidence of 
a public health risk.

Muudatusettepaneku esitajad: Chris Davies, John Bowis

Muudatusettepanek 71
Artikli 5 lõige 2

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele.

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada rahva tervist silmas 
pidades, võib kindlaks määrata kooskõlas 
artikli 16 lõikes 2 sätestatud menetlusega ja 
toetudes teaduslikele tõenditele.

Or. en

Justification

To ensure that restrictions are introduced only where there is a real and justified need.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 72
Artikli 5 lõige 2

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele.

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele; keelu võib 
kehtestada ainult ELi riskihindamise 
tulemuste alusel või lähtudes ameti poolt 
heaks kiidetud pädevast teaduslikust 
arvamusest.

Or. en
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Justification

Regulatory decisions must be scientifically rigorous and subject to peer review.

Muudatusettepaneku esitaja: Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 73
Artikli 5 lõige 2

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele.

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud
vitamiinide ja mineraalainete lisamine, võib 
kindlaks määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 
2 sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele tingimusel, et keelu 
võib kehtestada ainult siis, kui on olemas 
oht rahvatervisele.

Or. de

Justification

The addition of vitamins and minerals to certain foods or categories of food should be 
prohibited only when it can be considered that there is sufficient scientific evidence that the 
addition of vitamins and minerals to such foods constitutes an actual risk to public health.
These criteria also accord with the latest case law of the Court of Justice (Judgment of 5 
February 2004 in Case 24/00, Commission / France.)

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 74
Artikli 5 lõige 2

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele.

Täiendavad toiduained või toiduainete 
kategooriad, millele ei ole lubatud vitamiine 
ja mineraalaineid lisada, võib kindlaks 
määrata kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega ja toetudes 
teaduslikele tõenditele. Keelu võib 
kehtestada ainult juhul, kui vitamiinide ja 
mineraalainete lisamine on ohuks 
rahvatervisele.

Or. de
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Justification

The addition of vitamins and minerals to certain foods or categories of food should be 
prohibited only when it can be considered that there is sufficient scientific evidence that the 
addition of vitamins and minerals to such foods constitutes an actual risk to public health.
These criteria accord with the latest case law of the Court of Justice (Judgment of 5 February 
2004 in Case 24/00, Commission / France.)

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 75
Artikkel 5 a (uus)

Artikkel 5a
Teatud teised ained, mille kasutamine on 
ebaseaduslik või, mille suhtes kehtivad 

piirangud
1. Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
määruse vastuvõtmist otsustab Euroopa 
Komisjon vastavalt artiklis 16 toodud 
menetlusele, missuguseid aineid või 
koostisosi, mis sisaldavad ainet, mis ei ole 
vitamiin ega mineraalaine võib kasutada 
toiduainetes ning koostab nendest ainetest 
või koostisosadest nimekirja:
a) kas III lisa A osas, eeldades, et 
kõnealuse aine lisamine toiduainetele või 
selle kasutamine toiduainete tootmises on 
lubatud piiranguteta,
b) või III lisa B osas, eeldades, et kõnealuse 
aine lisamine toiduainetele või selle 
kasutamine toiduainete tootmises on 
sätestatud kokkuleppe tingimuste kohaselt.
2. Huvitatud sidusrühmad võivad ametile 
saata põhjendatud taotluse, tehes 
ettepanekus III lisa muutmiseks.
3. Lõikes 1 toodud nimekirjade muutmine 
toimub vastavalt artikli 16 lõikes 2 
nimetatud menetlusele.

Or. en
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Justification

Vitamins and minerals allowed for fortification are on a positive list. Consumers need the 
same level of protection for bioactive substances which are added to give specific properties 
to foodstuffs. Extracts with hormonal effects (mainly phytohormones) or bioactive substances 
like caffeine, nicotine or quinine should be carefully checked before any addition to food is 
authorised. Therefore a positive list, indicating the restrictions of use and maximum contents, 
needs to be established for such extracted or synthesized substances.

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 76
Artikkel 5 a (uus)

1. ...* määrab Euroopa Komisjon vastavalt 
artikli 16 lõikes 2 nimetatud menetlusele 
kindlaks spetsiifilised toiteväärtuste 
profiilid toiduainetele või teatud toiduainete 
kategooriatele, et lubada neile vitamiinide, 
mineraalainete, mineraalelemente 
sisaldavad ja mittesisaldavad ühendite ja 
teatud teiste ainete lisamist.
2. Toiteväärtuste profiilid koostatakse 
lähtudes järgmiste toiteainete olemasolust 
toiduaines:
a) asendamatud aminohapped,
b) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped,
c) süsivesikud,
d) soolad/naatrium,
e) olulised mikroelemendid.
3. Toiteväärtuste profiilid tuginevad 
toitumist ja selle tähtsust tervisele 
käsitlevate teadusuuringute tulemustele 
ning eriti toituvusliku ja psühholoogilise 
mõjuga toitainete ja teiste ainete rollile 
kroonilistes haigustes. 
4. Toiteväärtuste profiilide 
kindlaksmääramisel küsib komisjon ametilt 
nõu ja konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toiduainetööstusega ja tarbijate 
ühendustega.
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5. Erandregulatsioonid ja ajakohastamised 
vastavate teadusuuringute tulemuste 
arvessevõtmise eesmärgil määratakse 
kindlaks vastavalt artikli 16 lõikes 2 
nimetatud menetlusele.
______________
Kaheksateist kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. el

Justification

Nutrients should be examined individually and on the basis of scientific data.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 77
Artikkel 6

1. II lisas loetletud ainete 
puhtusekriteeriumid kehtestatakse vastavalt 
artikli 16 lõike 2 menetlusele, kuivõrd need 
ei kehti lõike 2 alusel.

1. II ja III lisas loetletud ainete 
puhtusekriteeriumid kehtestatakse vastavalt 
artikli 16 lõike 2 menetlusele, kuivõrd need 
ei kehti lõike 2 alusel.

2. II lisas loetletud ainete kohta kehtivad 
puhtuskriteeriumid, mis on ette nähtud 
ühenduse õigusaktidega nende kasutamisest 
toiduainete tootmisel teistel eesmärkidel kui 
käesolevas määruses sätestatud.

2. II ja III lisas loetletud ainete kohta 
kehtivad puhtuskriteeriumid, mis on ette 
nähtud ühenduse õigusaktidega nende 
kasutamisest toiduainete tootmisel teistel 
eesmärkidel kui käesolevas määruses 
sätestatud.

3. II lisas loetletud ainetele, mille 
puhtusekriteeriumid ei ole sätestatud 
ühenduse õigusaktidega ning kuni neid ei ole 
vastu võetud, kehtivad rahvusvaheliste 
asutuste soovitatud üldiselt aktsepteeritavad 
puhtusekriteeriumid ning rangemaid 
puhtusekriteeriume kehtestavad siseriiklikud 
eeskirjad.

3. II ja III lisas loetletud ainetele, mille 
puhtusekriteeriumid ei ole sätestatud 
ühenduse õigusaktidega ning kuni neid ei ole 
vastu võetud, kehtivad rahvusvaheliste 
asutuste soovitatud üldiselt aktsepteeritavad 
puhtusekriteeriumid ning rangemaid 
puhtusekriteeriume kehtestavad siseriiklikud 
eeskirjad.

Or. en

Justification

The same safety rules should apply to vitamins, minerals and other substances.
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Muudatusettepaneku esitaja: Niels Busk

Muudatusettepanek 78
Artikli 7 lõike 1 esimene lõik

1. Juhul kui vitamiine või mineraalaineid 
lisatakse toiduainetele artikli 3 lõikes 2 
nimetatud eesmärkidel, ei tohi vitamiini või 
mineraalaine kogusisaldus, mis – ükskõik 
millisel eesmärgil – on toiduaines 
müügihetkel olemas, ületada 
kindlaksmääratud sisaldusi. Kontsentreeritud 
ja dehüdreeritud toodete kohta kehtivad 
toiduainetele kehtestatud ülempiirid 
ajahetkel, mil need on vastavalt tootja
juhistele tarbimiseks ette valmistatud.

1. Juhul kui vitamiine või mineraalaineid 
lisatakse toiduainetele artikli 3 lõikes 2 
nimetatud eesmärkidel, ei tohi vitamiini või 
mineraalaine kogusisaldus, mis – ükskõik 
millisel eesmärgil – on toiduaines 
müügihetkel olemas, ületada 
kindlaksmääratud sisaldusi. Kontsentreeritud 
ja dehüdreeritud toodete kohta kehtivad 
toiduainetele kehtestatud ülempiirid 
ajahetkel, mil need on vastavalt tootja
juhistele tarbimiseks ette valmistatud. Iga 
toiduaine kategooria ülempiir kehtestatakse 
tasemel, mis tagab, et loomulikest allikatest, 
rikastatud toiduainetest ja toidulisanditest 
omandatud kogus ei ületaks taluvuse 
ülempiir kõnealuse toitaine osas.

Or. en

Justification

It is important to provide a mechanism to distribute the amounts of a given substance allowed 
among the specific food categories. Given that the maximum amounts are set for reasons of 
health protection, such a mechanism is indispensable in order to ensure that consumers do 
not exceed the maximum levels.

Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 79
Artikli 7 lõike 1 teine lõik

Esimeses lõigus osutatud vitamiinide ja 
mineraalainete maksimumkogused ning 
mistahes tingimused, millega piiratakse või 
keelatakse teatud kindla vitamiini või 
mineraalaine lisamine toiduainele või 
toiduainete kategooriale, kehtestatakse 
kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega.

Esimeses lõigus osutatud vitamiinide ja 
mineraalainete maksimumkogused ning 
mistahes tingimused, millega piiratakse või 
keelatakse teatud kindla vitamiini või 
mineraalaine lisamine toiduainele või 
toiduainete kategooriale, kehtestatakse 
kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega kuue kuu jooksul pärast 
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käesoleva määruse jõustumist.

Or. es

Justification

The maximum levels of vitamins and minerals should be established within six months in 
order to ensure consistency with Article 19 of the Regulation, pursuant to which the latter will 
come into effect on the first day of the sixth month following the date of publication.

Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 80
Artikli 7 lõike 1 teine lõik

Esimeses lõigus osutatud vitamiinide ja 
mineraalainete maksimumkogused ning 
mistahes tingimused, millega piiratakse või 
keelatakse teatud kindla vitamiini või 
mineraalaine lisamine toiduainele või 
toiduainete kategooriale, kehtestatakse 
kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega.

Esimeses lõigus osutatud vitamiinide ja 
mineraalainete maksimumkogused ning 
mistahes tingimused, millega piiratakse või 
keelatakse teatud kindla vitamiini või 
mineraalaine lisamine toiduainele või 
toiduainete kategooriale, kehtestatakse 
kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. de

Justification

The essential maximum and minimum values to protect consumers' health must be established 
6 months at the latest after the entry into force of the Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 81
Artikli 7 lõike 1 teine lõik

Esimeses lõigus osutatud vitamiinide ja 
mineraalainete maksimumkogused ning 
mistahes tingimused, millega piiratakse või 
keelatakse teatud kindla vitamiini või 
mineraalaine lisamine toiduainele või 
toituainete kategooriale, kehtestatakse 
kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 

Esimeses lõigus osutatud vitamiinide ja 
mineraalainete maksimumkogused ning 
mistahes tingimused, millega piiratakse või 
keelatakse teatud kindla vitamiini või 
mineraalaine lisamine toiduainele või 
toituainete kategooriale rahvatervist silmas 
pidades, kehtestatakse kooskõlas artikli 16 
lõikes 2 sätestatud menetlusega kuue kuu 
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menetlusega. jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Justification

Restrictions should be based on public safety grounds.
The setting of maximum and minimum amounts must be set within a timeframe of 6 months in 
order to be coherent with Article 19 which provides that the Regulation shall apply on the 
first day of the sixth month following publication in the Official Journal.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 82
Artikli 7 lõike 1 teine lõik

Esimeses lõigus osutatud vitamiinide ja 
mineraalainete maksimumkogused ning 
mistahes tingimused, millega piiratakse või 
keelatakse teatud kindla vitamiini või 
mineraalaine lisamine toiduainele või 
toituainete kategooriale, kehtestatakse 
kooskõlas artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega.

Esimeses lõigus osutatud vitamiinide ja 
mineraalainete maksimumkogused ning 
mistahes tingimused, millega piiratakse või 
keelatakse teatud kindla vitamiini või 
mineraalaine lisamine toiduainele või 
toituainete kategooriale rahvatervist silmas 
pidades, kehtestatakse kooskõlas artikli 16 
lõikes 2 sätestatud menetlusega.

Or. en

Justification

To ensure that restrictions are introduced only where there is a real and justified need.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Muudatusettepanek 83
Artikli 7 lõike 1 teine lõik a (uus)

Mistahes tingimused, millega piiratakse 
teatud kindla vitamiini või mineraalaine 
lisamist toiduainele või toituainete 
kategooriale, kehtestatakse kooskõlas 
artikli 16 lõikes 2 sätestatud menetlusega.

Or. es



AM\558569ET.doc PE 353.662v02-00 31/55 AM\

ET

Justification

The conditions and restrictions are to be defined on justified grounds nutrient by nutrient, 
where appropriate, on the basis of thoroughly justified safety grounds.

Muudatusettepaneku esitaja: Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 84
Artikli 7 lõike 2 punkt b

b) vitamiinide ja mineraalainete kogused, 
mida saadakse toitumisel teistest allikatest

b) vitamiinide ja mineraalainete kogused, 
mida saadakse toitumisel teistest allikatest, 
kaasa arvatud toidulisandid.

Or. en

Justification

Certain substances, such as fluoride, are ingested from non-dietary sources, such as 
toothpaste. The total amount of substances ingested must be taken into account.

Muudatusettepaneku esitaja: Niels Busk

Muudatusettepanek 85
Artikli 7 lõige 4

4. Lõikes 1 nimetatud ülempiiride 
kindlaksmääramisel nende vitamiinide ja 
mineraalainete korral, mille tarbimise 
võrdlusnäitaja rahvastiku hulgas on ohutu 
ülempiiri lähedal, arvestatakse vajadusel ka 
järgmist:

4. Lõikes 1 nimetatud ülempiiride 
kindlaksmääramisel vitamiinide ja 
mineraalainete korral arvestatakse ka 
järgmist:

a) nõuded teatud vitamiinide või
mineraalainete lisamisele toiduainetele, 
eesmärgiga taastada toiduainega 
varustatus ja/või toitumisalane ekvivalents;

a) nõuded teatud vitamiinide ja 
mineraalainete kohustuslikuks lisamiseks 
toiduainetele ühenduse või siseriiklikul 
tasandil, arvestades teatud vitamiinide või 
mineraalainete puudust elanikkonnas või 
teatud elanikkonna rühmade hulgas;

b) üksikute toodete osakaal elanikkonna 
toidus tervikuna või teatud elanikkonna 
rühmade toidus.

b) üksiku toote osakaal elanikkonna toidus 
tervikuna või teatud elanikkonna rühmade 
toidus.

c) toitainete sisaldus tootes, nagu on ette 
nähtud määruses (EÜ) nr .../2003 toitainete 
toiteväärtuse ja tervisega seotud nõuete 

c) toiduaine toitainete sisaldus;
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kohta.

c a) nõuded teatud vitamiinide ja 
mineraalainete lisamisele, eesmärgiga 
taastada toiduainega varustatus.
Käesoleva hindamise tulemusel koostatakse 
nimekiri üksikute vitamiinide ja 
mineraalainete kogustest, mida võib lisada 
erinevatele toiduaine kategooriatele ja/või 
toiduainetele.

Or. en

Justification

It is necessary to establish a mechanism which ensures the protection of consumers, while at 
the same time providing the industry and the national authorities with transparent and 
predictable guidelines for the marketing of fortified foods. This could be achieved by 
following a two-step procedure according to which EFSA first established upper safety levels, 
ULs, and secondly compared the ULs with the intake level of the nutrient from the regular 
diet, calculated from the natural dietary content of the nutrient and the estimates of the 
dietary patterns in the population. The contribution from dietary supplements to the total 
intake should be incorporated. It is also important to take into account the differences in the 
intake of the nutrients between age groups as well as the higher susceptibility of children and 
adolescents to the negative effects of some nutrients.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 86
Artikli 7 lõike 4 punkt a

Ei puuduta inglisekeelset versiooni.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitajad: Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar 
Ayuso González, Avril Doyle, Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 87
Artikli 7 lõike 4 punkt c

c) toitainete sisaldus tootes, nagu on ette 
nähtud määruses (EÜ) nr .../2003 toidu 

kustutatud
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toiteväärtuse ja tervisega seotud nõuete 
kohta. 

Or. de

Justification

Not necessary in this Regulation since this regulation is based on safety and does not deal 
with the aspect of communication to the consumer.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 88
Artikli 7 lõike 4 esimene lõik a (uus)

Vitamiinide ja mineraalainete 
kindlaksmääratud sisaldust mõõdetakse 
toote kõlblikkusaja lõpus ning hinnatakse 
lähtuvalt üldlevinud taluvuse piirist.

Or. en

Justification

Nutrient profiling is a matter for the Nutrition and Health Claims on Foods proposal.
It is very important for the Regulation to state when the vitamin or mineral content is going to 
be measured, i.e. the level going into the product or at the end of the shelf-life of the product.
If the latter, then in some instances this will require a higher level of the vitamin to be added 
to achieve the stated level at the end of the shelf-life. The acceptable level of tolerance for 
each vitamin and mineral needs to be agreed and factored into the determination of what is 
agreed to be a 'safe' level.

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 89
Artikli 7 lõige 4 a (uus)

4a. Euroopa Komisjon kehtestab lõikes 1 
nimetatud piirmäärad ja soovitatava 
päevadoosi, lähtudes ameti antud 
hinnangust. Lisaks koostab Euroopa 
Komisjon nimekirja kvantitatiivsetest 
piirangutest vitamiinide, mineraalainete ja 
"teiste ainete" kogustele, mida üksikud 
toiduainete rühmad võivad sisaldada. Need 
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väärtused ja koguste suurused 
avalikustatakse.

Or. da

Justification

To prevent abuse of vitamins and minerals, safe maximum levels should be set. This approach 
gives the Commission and the food producers the real responsibility. Otherwise, consumers 
are being asked to keep track themselves of the percentage of vitamins and minerals they have 
ingested. That is unrealistic and could, therefore, be harmful to public health.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, John Bowis, Françoise 
Grossetête

Muudatusettepanek 90
Artikli 7 lõige 5

5. Rikastamise eesmärgil toiduainele 
vitamiini või mineraalaine lisamise 
tulemuseks on oluline kogus kõnealust 
vitamiini või mineraalainet toiduaines, nagu 
on määratletud direktiivi 90/496/EMÜ 
lisas. Miinimumkogused, mille hulka 
kuuluvad ka ülalmainitud oluliste koguste 
vähendamine, teatud toiduainetele või 
toiduainete kategooriatele võetakse vastu 
kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud 
menetlusega.

5. Rikastamise eesmärgil toiduainele 
vitamiini või mineraalaine lisamise 
tulemuseks on oluline kogus kõnealust 
vitamiini või mineraalainet toiduaines, s.o. 
toode sisaldab vähemalt 15% soovitatavast 
toiteväärtusest (STV) 100 g kohta (tahke 
aine) ja 7,5% STV 100 ml kohta (vedelik) 
või 5% STV 100 kcal kohta (12% STV 1 
MJ kohta) või 15% STV portsjoni kohta. 
Miinimumkogused, mille hulka kuuluvad ka 
ülalmainitud oluliste koguste vähendamine, 
teatud toiduainetele või toiduainete 
kategooriatele võetakse vastu kooskõlas 
artikli 16 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Or. en

Justification

The reference levels should be aligned to the Codex Alimentarius guidelines, so that different 
levels should apply to solid products as opposed to liquid products because the portion size 
for liquids (beverages) is usually larger than for solids.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 91
Artikli 7 lõige 5
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5. Rikastamise eesmärgil toiduainele 
vitamiini või mineraalaine lisamise 
tulemuseks on oluline kogus kõnealust 
vitamiini või mineraalainet toiduaines, nagu 
on määratletud direktiivi 90/496/EMÜ lisas. 
Miinimumkogused, mille hulka kuuluvad ka 
ülalmainitud oluliste koguste vähendamine, 
teatud toiduainetele või toiduainete 
kategooriatele võetakse vastu kooskõlas 
artikli 16 lõikes 2 osutatud menetlusega.

5. Rikastamise eesmärgil toiduainele 
vitamiini või mineraalaine lisamise 
tulemuseks on oluline kogus kõnealust 
vitamiini või mineraalainet toiduaines, nagu 
on määratletud direktiivi 90/496/EMÜ lisas.
Jookide puhul on oluliseks koguseks 7,5% 
päevasest toitumissoovitusest (RDA) 
portsjoni kohta sõltumata sellest, kas on 
tegemist ühe või mitmeportsjonilise pakiga.
Miinimumkogused, mille hulka kuuluvad ka 
ülalmainitud oluliste koguste vähendamine, 
teatud toiduainetele või toiduainete 
kategooriatele võetakse vastu kooskõlas 
artikli 16 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Or. en

Justification

As drinks have a higher consumption pattern than foods this is a more appropriate level and 
is directly related to the amount consumed. In addition it removes the current consumer 
confusion where single serving packs have a different formulation to products in larger multi-
serving packs.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 92
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7a
Maksimum- ja miinimumkogused teatud 

teistele ainetele
1. Kahe aasta jooksul käesoleva määruse 
jõustumisest kehtestab Euroopa Komisjon 
vastavalt artikli 16 lõikes 2 nimetatud 
menetlusele maksimum- ja 
miinimumkogused teatud teiste ainete 
kasutamiseks, mida võib kasutada rikastatud 
toiduainete koostises.

2. Esimeses lõigus osutatud 
maksimumkoguste määramisel arvestatakse 
järgmist:
a) teatud teiste ainete tarbimise ülempiirid, 
mis lähtuvad üldtunnustatud teaduslikel 
andmetel põhinevast teaduslikust 
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riskihindamisest, arvestades vajadusel 
erinevate tarbijarühmade tundlikkuse taset; 

b) teatud teiste ainete kogused, mida 
saadakse toitumisel teistest allikatest.

3. Lõikes 1 toodud nimekirjade muutmine 
toimub vastavalt artikli 16 lõikes 2 
nimetatud menetlusele.

Or. en

Justification

The same safety rules should apply to vitamins, minerals and other substances.

Muudatusettepaneku esitajad: Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 93
Artikkel 8

Artikkel 8 kustutatud
Märgistamine, esitlemine ja reklaam
1. Nende toiduainete märgistamine ja 
esitlusviis, millele lisatakse vitamiine ja 
mineraalaineid, ning ka nende reklaam ei 
tohi sisaldada ühtegi viidet, millega 
väidetakse või sisendatakse, et mõistlike 
toitainekoguste saamine tasakaalustatud 
vaheldusrikka toitumise raames ei ole 
võimalik. Vajadusel on võimalik spetsiaalse 
toitaine osas kindlaks määrata 
erandregulatsioon vastavalt artikli 16 lõike 
2 menetlusele.
2. Lisatud vitamiinide ja mineraalainetega 
toituainete märgistamine, esitlemine ja 
reklaam ei tohi tarbijat eksitada ega petta 
toidu toiteväärtuse osas, mis võib tuleneda 
nende toitainete lisamisest.
3. Lisatud vitamiinide ja mineraalainetega 
toodete märgisel võib olla viide nende ainete 
lisamise kohta vastavalt määruses (EÜ) nr 
.../2003 (toidu toiteväärtuse ja tervisega 
seotud nõuete kohta) sätestatud tingimustele.
4. Toodetel, millele on lisatud vitamiine ja 
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mineraalaineid ja mis kuuluvad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse, on toiteväärtuse 
märgistus kohustuslik. Esitada tuleb 
nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 grupis 2 
loetletud andmed ja ära tuleb näidata 
toiduainetele lisatud vitamiinide ja 
mineraalainete kogusisaldus.
5. Käesolev artikkel ei piira direktiivi 
2000/13/EÜ, toiduainete toiteväärtuse ja 
tervisega seotud nõudeid käsitleva määruse 
(EÜ) nr .../2003 kohaldamist ning teiste, 
kindlaid toiduainete kategooriaid käsitlevate 
toidualaste õigusnormide kohaldamist.
6. Käesoleva artikli rakenduseeskirju võib 
täpsustada kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega.

Or. de

Justification

In the interests of better legislation, double regulation should be avoided. This article 
essentially just repeats existing provisions, and is therefore superfluous. The corresponding 
provisions are to be found either in the existing labelling directive or in the regulation 
currently under discussion concerning nutrition and health claims made on foods.

Muudatusettepaneku esitajad: Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Muudatusettepanek 94
Artikli 8 lõige 3

3. Lisatud vitamiinide ja mineraalainetega 
toodete märgisel võib olla viide nende 
ainete lisamise kohta vastavalt määruses 
(EÜ) nr .../2003 (toiduainete toiteväärtuse 
ja tervisega seotud nõuete kohta) sätestatud 
tingimustele.

kustutatud.

Or. de

Justification

The reference made in Article 8(3) to the nutrition and health claims proposal is not 
proportionate as it could severely limit the consumer’s right to be informed about the 
presence of vitamins and minerals in specific food products. Moreover, Article 8(5) takes care 
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of other relevant legislation in this respect.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 95
Artikli 8 lõige 3

3. Lisatud vitamiinide ja mineraalainetega 
toodete märgisel võib olla viide nende ainete 
lisamise kohta vastavalt määruses (EÜ) nr 
.../2003 (toiduainete toiteväärtuse ja 
tervisega seotud nõuete kohta) sätestatud 
tingimustele.

3. Lisatud vitamiinide ja mineraalainetega 
toodete märgisel võib olla viide nende ainete 
lisamise kohta vastavalt määruses (EÜ) nr 
.../2003 (toiduainete toiteväärtuse ja 
tervisega seotud nõuete kohta) sätestatud 
tingimustele.

Tooted on märgistatud järgmiselt: 
- "sisaldab kindlasti..." taastamise korral,
- "rikastatud..."kangendamise või 
rikastamise korral.

Or. fr

Justification

The designations of products to which a nutrient has been added must be covered in the 
regulation.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 96
Artikli 8 lõige 4

4. Toodetel, millele on lisatud vitamiine ja 
mineraalaineid ja mis kuuluvad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse, on toiteväärtuse 
märgistus kohustuslik. Esitada tuleb 
nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 grupis 2 
loetletud andmed ja ära tuleb näidata 
toiduainetele lisatud vitamiinide ja 
mineraalainete kogusisaldus.

4. Toodetel, millele on lisatud vitamiine ja 
mineraalaineid ja mis kuuluvad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse, on toiteväärtuse 
märgistus kohustuslik. Esitada tuleb 
nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 grupis 2 
loetletud andmed ja ära tuleb näidata 
toiduainetele lisatud vitamiinide, 
mineraalainete ja teatud teiste ainete 
kogusisaldus. Lisaks tuleb pakkuda 
järgmist teavet:
andmed vitamiinide, mineraalainete ja 
teatud muude ainete kohta esitatakse 
portsjoni suuruse (kogus ühe portsjoni 
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kohta) absoluutväärtustena ja protsendina 
päevasest toitumissoovitusest (RDA). lisaks 
sellele esitatakse andmed toote 100g või 
100ml kohta, mis mõõdetakse toote 
kõlblikkusaja lõpus;
b) hoiatus, et näidatud soovitatavat päevast 
annust ei tohi ületada;
c) kindlad soovitused ohustatud rühmadele 
ja vajadusel hoiatused;
d) kõik vabatahtlikult rikastatud tooted 
peavad olema varustatud märkega, et toode 
"ei ole tasakaalustatud ja mitmekülgse 
toitumise asenduseks";
e) kui tootele on lisatud vitamiine, 
mineraalaineid või teatud teisi aineid, mida 
tavaliselt selles tootes ei esine, peab 
pakendil olema selgelt märgitud lisatud 
vitamiinide ja mineraalainete nimetused;
f) selgelt tuleb eristada tootes looduslikult 
leiduvate vitamiinide, mineraalainete või 
teatud teiste ainete sisaldust ja lisatud 
ainete kogust.

Or. en

Justification

The same rules have to be applied for vitamins, minerals and other bioactive substances.

Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, Chris Davies

Muudatusettepanek 97
Artikli 8 lõige 4

4. Toodetel, millele on lisatud vitamiine ja 
mineraalaineid ja mis kuuluvad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse, on toiteväärtuse 
märgistus kohustuslik. Esitada tuleb 
nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 grupis 2 
loetletud andmed ja ära tuleb näidata 
toiduainetele lisatud vitamiinide ja 
mineraalainete kogusisaldus.

4. Toodetel, millele on lisatud vitamiine ja 
mineraalaineid ja mis kuuluvad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse, on toiteväärtuse 
märgistus kohustuslik. Esitada tuleb 
nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 grupis 2 
loetletud andmed ja ära tuleb näidata 
toiduainetele lisatud vitamiinide ja 
mineraalainete kogusisaldus kõlblikkusaja
lõpus.
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Or. en

Justification

To ensure that consumers get at least the amount of vitamin or mineral declared.

Muudatusettepaneku esitajad: María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Muudatusettepanek 98
Artikli 8 lõige 6

6. Käesoleva artikli rakenduseeskirju võib 
täpsustada kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
sätestatud menetlusega.

kustutatud

Or. en

Justification

Unnecessary. The measures proposed in Article 8 are clear and can be applied directly by 
manufacturers.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 99
Artikli 9 lõige 2

2. Kui asjakohased ühenduse sätted 
puuduvad, võivad liikmesriigid kooskõlas 
artiklis 14 sätestatud menetlusega kehtestada 
õigusnorme vitamiinide ja mineraalainete 
kohustuslikuks lisamiseks teatud 
toiduainetele või toiduainete kategooriatele.

2. Kui asjakohased ühenduse sätted 
puuduvad, võivad liikmesriigid kooskõlas 
artiklis 14 sätestatud menetlusega kehtestada 
õigusnorme vitamiinide ja mineraalainete 
kohustuslikuks lisamiseks teatud 
toiduainetele või toiduainete kategooriatele.

Alalise komisjoni õigus keelustada need 
toiduained/kategooriad ei tohiks ilma 
eriliste ohutusnõueteta laieneda toodetele, 
mille kangendamine on kohustuslik ühes 
või mitmes liikmesriigis.

Kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist teavitavad liikmesriigid Euroopa 
Komisjoni juba olemasolevatest olulistest 
siseriiklikest õigusnormidest.

Kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist teavitavad liikmesriigid Euroopa 
Komisjoni juba olemasolevatest olulistest 
siseriiklikest õigusnormidest. Euroopa 
Komisjon teeb selle teabe kättesaadavaks.
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Or. en

Justification

Manufacturers should be safe in the knowledge that, if they are acting on a legal requirement 
of their own Member State to carry out mandatory fortification, their products could not be 
unduly rejected by the Standing Committee.
Furthermore, the public availability of this information is in the interests of transparency, in 
accordance with the general principles set in Regulation 178/2002/EC.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 100
Artikli 9 lõike 2 teine lõik

Kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist teavitavad liikmesriigid Euroopa 
Komisjoni juba olemasolevatest olulistest 
siseriiklikest õigusnormidest.

Kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist teavitavad liikmesriigid Euroopa 
Komisjoni juba olemasolevatest olulistest 
siseriiklikest õigusnormidest. Euroopa 
Komisjon teeb selle teabe kättesaadavaks.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 101
Artikkel 10

Artikkel 10 kustutatud
Ained, mille kasutamine on allutatud 

piirangutele või mis on keelatud 
1. Juhul kui toiduainetele lisatakse ainet 
või lisandit, mis sisaldab teist ainet kui 
vitamiinid või mineraalained või kui seda 
kasutatakse toiduainete tootmisel 
tingimustel, mis viib antud aine tarbimiseni 
kogustes, mis ületavad kaugelt tavapärastel 
tingimustel tasakaalustatud ja 
vaheldusrikka toitumise käigus mõistlikult 
tarbitavad kogused ja kui pärast ameti 
igakordset hinnangut esitatud teabele 
selgub, et selline kasutamine on tervisele 
kahjulik, siis aine ja/või lisand, mis seda 
sisaldab, lisatakse vastavalt artikli 16 lõike 



AM\558569ET.doc PE 353.662v02-00 42/55 AM\

ET

2 menetlusele vajadusel:
a) kas III lisa osasse A ja selle aine 
lisamine toiduainetele või selle kasutamine 
toiduainete tootmisel keelatakse;
b) või III lisa osasse B ja selle aine 
lisamine toiduainetele või selle kasutamine 
toiduainete tootmisel on lubatud ainult seal 
nimetatud tingimustel.
2. 2. Ühenduse spetsiifiliste toiduainete 
kohta kehtivad eeskirjad võivad sisaldada 
teatud ainete kasutamise piiranguid või 
keeldu, mis väljub käesolevas määruses 
sätestatu raamest. Kui ühenduse eeskirjad 
puuduvad, võivad liikmesriigid selliseid 
keelde või piiranguid kehtestada vastavalt 
artikli 14 menetlusele.

Or. en

Justification

"Certain other substances" should be included in Chapter II in order to apply the same safety 
rules to vitamins, minerals and other substances. Chapter III is then superfluous.

Muudatusettepaneku esitaja: Niels Busk

Muudatusettepanek 102
Artikkel 10

1. Juhul kui toiduainetele lisatakse ainet või 
lisandit, mis sisaldab teist ainet kui 
vitamiinid või mineraalained või kui seda 
kasutatakse toiduainete tootmisel 
tingimustel, mis viib antud aine tarbimiseni 
kogustes, mis ületavad kaugelt tavapärastel 
tingimustel tasakaalustatud ja vaheldusrikka 
toitumise käigus mõistlikult tarbitavad 
kogused ja kui pärast ameti igakordset 
hinnangut esitatud teabele selgub, et selline 
kasutamine on tervisele kahjulik, siis aine 
ja/või lisand, mis seda sisaldab, lisatakse 
vastavalt artikli 16 lõike 2 menetlusele 
vajadusel:

1. Toiduainetele võib lisada teisi aineid ja 
koostisosi, mis sisaldavad teist ainet kui 
vitamiinid ja mineraalained, kui amet ei ole 
asunud nimetatud aine kasutamise suhtes 
äraütlevale seisukohale toimiku alusel, mis 
sisaldab toidukäitlejate või teiste huvitatud 
poolte esitatud aine ohutust tõestavaid 
teaduslikke andmeid. Euroopa Komisjon 
koostab nimekirja neist ainetest, mida võib 
kasutada ning nende kasutamise 
tingimused.

a) kas III lisa osasse A ja selle aine lisamine 
toiduainetele või selle kasutamine 
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toiduainete tootmisel keelatakse;
b) või III lisa osasse B ja selle aine lisamine 
toiduainetele või selle kasutamine 
toiduainete tootmisel on lubatud ainult seal 
nimetatud tingimustel.
2. 2. Ühenduse spetsiifiliste toiduainete 
kohta kehtivad eeskirjad võivad sisaldada 
teatud ainete kasutamise piiranguid või 
keeldu, mis väljub käesolevas määruses 
sätestatu raamest. Kui ühenduse eeskirjad 
puuduvad, võivad liikmesriigid selliseid 
keelde või piiranguid kehtestada vastavalt 
artikli 14 menetlusele.

2. Toidukäitlejad või mistahes muud 
huvitatud pooled võivad igal ajal esitada 
Euroopa Komisjonile teaduslikke andmeid 
sisaldava toimiku, kus nähtub selle aine 
ohutus, mida nad soovivad lisada 
toiduainele.

Or. en

Justification

A positive list shall be introduced, in order to make the proposal consistent with existing 
Community food legislation. Furthermore, this ensures that only substances that are proven 
not to represent a health risk may be authorised for use. This is also in line with the general 
EC policy on conditions for addition of substances to food, which is based on approval as a
precondition for marketing.

Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 103
Artikli 10 lõige 1

1. Juhul kui toiduainetele lisatakse ainet või 
lisandit, mis sisaldab teist ainet kui 
vitamiinid või mineraalained või kui seda 
kasutatakse toiduainete tootmisel 
tingimustel, mis viib antud aine tarbimiseni 
kogustes, mis ületavad kaugelt tavapärastel 
tingimustel tasakaalustatud ja vaheldusrikka 
toitumise käigus mõistlikult tarbitavad 
kogused ja kui pärast ameti igakordset 
hinnangut esitatud teabele selgub, et selline 
kasutamine on tervisele kahjulik, siis aine 
ja/või lisand, mis seda sisaldab, lisatakse 
vastavalt artikli 16 lõike 2 menetlusele 
vajadusel:

1. Juhul kui toiduainetele lisatakse ainet või 
lisandit, mis sisaldab teist ainet kui 
vitamiinid või mineraalained või kui seda 
kasutatakse toiduainete tootmisel 
tingimustel, mis viib antud aine tarbimiseni 
kogustes, mis ületavad kaugelt tavapärastel 
tingimustel tasakaalustatud ja vaheldusrikka 
toitumise käigus mõistlikult tarbitavad 
kogused ja kui pärast ameti igakordset 
hinnangut esitatud teabele selgub, et selline 
kasutamine on tervisele kahjulik, võttes 
arvesse tarbijarühmade tundlikkuse taseme 
erinevust, siis aine ja/või lisand, mis seda 
sisaldab, lisatakse vastavalt artikli 16 lõike 2 
menetlusele vajadusel:

a) kas III lisa osasse A ja selle aine lisamine a) kas III lisa osasse A ja selle aine lisamine 
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toiduainetele või selle kasutamine 
toiduainete tootmisel keelatakse;

toiduainetele või selle kasutamine 
toiduainete tootmisel keelatakse; 

b) või III lisa osasse B ja selle aine lisamine 
toiduainetele või selle kasutamine 
toiduainete tootmisel on lubatud ainult seal 
nimetatud tingimustel.

b) või III lisa osasse B ja selle aine lisamine 
toiduainetele või selle kasutamine 
toiduainete tootmisel on lubatud ainult seal 
nimetatud tingimustel. Lubada ei tohi suure 
osa elanikkonna ravimist lisades 
kõnealuseid aineid avalikule hüvele nagu 
joogivesi, välja arvatud juhul kui on 
võimalik teaduslikult tõestada, et selline 
lisamine ei ohusta tundlike 
elanikkonnarühmade tervist. 

Or. en

Justification

Mass medication, as a general principle, does not adequately safeguard the health of 
particularly sensitive population groups and should be subject to close Community level 
scientific scrutiny.

Muudatusettepaneku esitajad: Frédérique Ries, Richard Seeber, John Bowis

Muudatusettepanek 104
Artikli 10 lõike 1 punkt b

b) või III lisa osasse B ja selle aine lisamine 
toiduainetele või selle kasutamine 
toiduainete tootmisel on lubatud ainult seal 
nimetatud tingimustel.

b) või III lisa osasse B ja selle aine lisamine 
toiduainetele või selle kasutamine 
toiduainete tootmisel on lubatud ainult seal 
nimetatud tingimustel ja lähtudes 
maksimumtasemest. Sel põhjusel peaks 
amet määrama nende ainete 
maksimumtasemed.

Or. en

Justification

As for vitamins and minerals (see Article7), maximum levels for other substances should be 
established where an EFSA evaluation has identified safety concerns and where this is 
scientifically feasible. Maximum levels can only be established for those substances where an 
EFSA evaluation has identified safety concerns (Annex III B). In cases where substances are 
under scrutiny (Annex III C) no final EFSA evaluation is available and therefore no maximum 
levels can be set.
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Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes, Niels Busk

Muudatusettepanek 105
Artikkel 11

Artikkel 11 kustutatud
Ained, mida ühendus kontrollib

1. Juhul kui toiduainetele lisatakse ainet 
või lisandit, mis sisaldab teist ainet kui 
vitamiinid või mineraalained või kui seda 
kasutatakse toiduainete tootmisel 
tingimustel, mis viib antud aine tarbimiseni 
kogustes, mis ületavad kaugelt tavapärastel 
tingimustel tasakaalustatud ja 
vaheldusrikka toitumise käigus mõistlikult 
tarbitavad kogused ja kui pärast ameti 
igakordset hinnangut esitatud teabele 
selgub, et selline kasutamine on tervisele 
kahjulik, kuid püsib jätkuv teaduslik 
ebakindlus, lisatakse aine III lisa B osasse 
vastavalt artikli 16 lõike 2 menetlusele.
2. Toiduainetööstuse ettevõtjad või teised 
asjaomased isikud võivad Euroopa 
Toiduohutusametile esitada igal ajal 
teadusandmeid, mille alusel tõendatakse III 
lisa osas C loetletud aine ohutus toiduaines 
või toiduainete kategoorias kasutamisel ja 
selgitatakse sellise kasutamise eesmärki. 
3. Nelja aasta jooksul alates kuupäevast, 
mil aine lisati III lisa osasse C, 
langetatakse vastavalt artikli 16 lõike 2 
menetlusele ja arvestades ameti 
seisukohavõttu vastavalt lõikele 2 
hindamiseks esitatud dokumentide kohta 
otsus, kas III lisa osas C loetletud aine 
kasutamist üldiselt lubatakse või kas see 
lisatakse vajadusel III lisa osas A või B 
toodud nimekirja.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Avril Doyle

Muudatusettepanek 106
Artikli 11 lõige 1

1. Juhul kui toiduainetele lisatakse ainet või 
lisandit, mis sisaldab teist ainet kui 
vitamiinid või mineraalained või kui seda 
kasutatakse toiduainete tootmisel 
tingimustel, mis viib antud aine tarbimiseni 
kogustes, mis ületavad kaugelt tavapärastel
tingimustel tasakaalustatud ja vaheldusrikka 
toitumise käigus mõistlikult tarbitavad 
kogused ja kui pärast ameti igakordset 
hinnangut esitatud teabele selgub, et selline 
kasutamine on tervisele kahjulik, kuid püsib 
jätkuv teaduslik ebakindlus, lisatakse aine III 
lisa C osasse vastavalt artikli 16 lõike 2 
menetlusele.

1. Juhul kui toiduainetele lisatakse ainet või 
lisandit, mis sisaldab teist ainet kui 
vitamiinid või mineraalained või kui seda 
kasutatakse toiduainete tootmisel 
tingimustel, mis viib antud aine tarbimiseni 
kogustes, mis ületavad kaugelt tavapärastel 
tingimustel tasakaalustatud ja vaheldusrikka 
toitumise käigus mõistlikult tarbitavad 
kogused ja kui pärast ameti igakordset 
hinnangut esitatud teabele selgub, et selline 
kasutamine on tervisele kahjulik, kuid püsib 
jätkuv teaduslik ebakindlus, võttes arvesse
tarbijarühmade tundlikkuse taseme 
erinevust, lisatakse aine III lisa C osasse 
vastavalt artikli 16 lõike 2 menetlusele.

Or. en

Justification

Particular care must be taken to safeguard the health of sensitive population groups such as 
neonates and young children.

Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 107
Artikli 12 lõike 2 punkt a

a) vitamiinid ja mineraalained, mille 
lisamine toiduainetele on lubatud vastavalt I 
lisale.

a) vitamiinid, mineraalained ja teatud teised 
ained, mille lisamine toiduainetele on 
lubatud vastavalt I ja II lisale ja nende 
sinna kandmise põhjused.

Or. en

Justification

The same principles for other substances should apply as stated for vitamins and minerals.
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Muudatusettepaneku esitajad: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Muudatusettepanek 108
Artikli 12 lõike 2 punkt f

f) teave III lisas loetletud ainete ja nende 
sinna kandmise põhjuste kohta.

kustutatud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 109
Artikli 12 lõike 2 punktid f a (uus) ja f b (uus)

f a) nimekiri vitamiinidest, 
mineraalainetest ja teatud muudest 
ainetest, mille lisamine on riiklike sätete 
põhjal kohustuslik vastavalt artiklile 9.

f b) nimekiri ainetest, mille lisamine on 
keelatud või piiratud riiklikul tasandil 
vastavalt artiklile 4.

Or. nl

Justification

The amendments proposed by the rapporteur are in the same spirit as the proposals in
Articles 4 and 9; the aim is to institute a transparent system.

Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 110
Artikli 12 lõike 2 punkt f a (uus) ja f b (uus)

f a) nimekiri ainetest, mille lisamine on 
kohustuslik riiklikul tasandil;
f b) nimekiri ainetest, mille lisamine on 
keelatud riiklikul tasandil.

Or. es
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Justification

In the interests of greater transparency and consistency.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 111
Artikli 12 lõike 2 punktid f a (uus) ja f b (uus)

f a) nimekiri ainetest, mille lisamine on 
kohustuslik riiklikul tasandil;
f b) nimekiri ainetest, mille lisamine on 
keelatud riiklikul tasandil.

Or. fr

Justification

Consistency with the preceding amendments.

Muudatusettepaneku esitaja: Karin Scheele

Muudatusettepanek 112
Artikkel 13

Ilma et see piiraks EÜ asutamislepingut, 
eriti artikleid 28 ja 30, ei ole liikmesriikidel 
lubatud toiduainetele vitamiinide ja 
mineraalainete lisamist käsitlevate
ühtlustamata riiklike eeskirjade 
kohaldamise kaudu piirata ega keelata 
toiduainete ostu-müüki, mis täidavad 
käesoleva määruse ja selle rakendamiseks 
välja antud ühenduse eeskirjade sätteid.

1. Ilma et see piiraks lõiget 2, ei ole 
liikmesriikidel lubatud piirata ega keelata 
toiduainete ostu-müüki, mis täidavad 
käesoleva määruse ja selle rakendamiseks 
välja antud ühenduse eeskirjade sätteid.

2. Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
õigust kooskõlas EÜ asutamislepinguga, 
eriti artiklitega 28 ja 30, säilitada või 
kehtestada rangemaid eeskirju vitamiinide, 
mineraalainete ja teatud teiste ainete 
lisamiseks, mida nad peavad rahvatervise 
kaitsmiseks vajalikuks ja mis ei ole 
vastuolus käesoleva määrusega.
3. 6 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist teavitavad liikmesriigid 
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komisjoni juba olemasolevatest olulistest 
riiklikest eeskirjadest

Or. de

Justification

This amendment is intended to replace the rapporteur's Amendment 28. In the case of 'certain 
other substances', Member States should be given the power to keep or introduce national 
provisions. The third paragraph of Amendment 28 is omitted, as it is covered by Amendment 
22 to Article 10 a (new), paragraph 3.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 113
Artikli 14 lõige 2

2. Kui liikmesriik peab vajalikuks võtta 
vastu uued õigusaktid, annab ta Euroopa 
Komisjonile ja teistele liikmesriikidele teada 
kavandatavatest meetmetest ning põhjendab 
neid.

2. Kui liikmesriik peab turvalisuse 
kaalutlusel vajalikuks võtta vastu uued 
õigusaktid, annab ta Euroopa Komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele teada 
kavandatavatest meetmetest ning põhjendab 
neid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 114
Artikli 16 lõige 1

1. Euroopa Komisjon konsulteerib määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artikli 58 lõike 1 alusel 
moodustatud toiduahela ja loomatervishoiu 
alalise komisjoniga, edaspidi “komisjon”

1. Euroopa Komisjoni abistab määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikli 58 lõike 1 alusel 
moodustatud toiduahela ja loomatervishoiu 
alalise komisjoniga, edaspidi “komisjon”, 
võttes arvesse toiduohutusameti arvamust.

Or. en

Justification

The Committee should, when delivering an opinion in the framework of commitology, take its 
decisions on the basis of scientific evidence and take into account the opinion delivered by 
EFSA.
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Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 115
Artikkel 17

Et tagada efektiivne järelevalve toiduainete 
üle, millele on lisatud vitamiine ja 
mineraalaineid, ja nende toiduainete üle, mis 
sisaldavad III lisa osades B ja C loetletud 
aineid, võivad liikmesriigid ette näha, et 
toote valmistaja või tema riigi territooriumil 
turuleviimise eest vastutaja teatab pädevale 
asutusele turuleviimisest ja edastab tootel 
kasutatava märgistuse näidise.

Üksnes efektiivse järelevalve tagamise 
eesmärgil toiduainete üle, millele on lisatud 
vitamiine ja mineraalaineid, ja nende 
toiduainete üle, mis sisaldavad III lisa 
osades B ja C loetletud aineid, võivad 
liikmesriigid ette näha, et toote valmistaja 
või tema riigi territooriumil turuleviimise 
eest vastutaja teatab pädevale asutusele 
turuleviimisest ja edastab tootel kasutatava 
märgistuse näidise.

Or. es

Justification

The purpose of the notification procedure should be to provide the Member Stastes with 
information concerning the marketing of enriched foods; it may not be converted into a prior-
authorisation procedure. Notification must be restricted to the layout of the product label at 
the time of marketing.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 116
Artikli 19 lõige 3

Toiduaineid, mida turustatakse või 
märgistatakse enne [avaldamisele järgneva 
kuuenda kuu esimest päeva] ning mis ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega, võib 
turustada kuni [avaldamisele järgneva
seitsmeteistkümnenda kuu viimase 
päevani].

Toiduaineid, mida turustatakse või 
märgistatakse enne [avaldamisele järgneva 
kuuenda kuu esimest päeva] ning mis ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega, võib 
turustada kuni [avaldamisele järgneva
kahekümne kolmanda kuu viimase päevani] 
või kuni toiduaine kõlblikkusaja lõpuni, kui 
see on hilisem.

Or. en

Justification

This allows time for businesses to use up existing stock.
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Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 117
Artikli 19 lõige 3

Toiduaineid, mida turustatakse või 
märgistatakse enne [avaldamisele järgneva 
kuuenda kuu esimest päeva] ning mis ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega, võib 
turustada kuni [avaldamisele järgneva 
seitsmeteistkümnenda kuu viimase 
päevani].

Toiduaineid, mida turustatakse või 
märgistatakse enne [avaldamisele järgneva 
kaheteistkümnenda kuu esimest päeva] ning 
mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, 
võib turustada kuni varude lõppemiseni.

Or. es

Justification

Acceptance of products which do not comply with this Regulation, but which have been 
marketed before the date laid down in Article 19, confirms the process of harmonisation 
whilst reducing the immediate burden on businesses.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 118
I lisa punkt 2, nimetus 13

Fluoriid kustutatud

Or. en

Justification

There is no call for the addition of fluoride to food.

Muudatusettepaneku esitajad: Renate Sommer, John Bowis, Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 119
II lisa, lisa uus nimetus "mineraalainete" alla

kaltsiumsulfaat

Or. de
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Justification

Reference to Directive 2004/5/EC of 20 January 2004 which authorised the use of calcium 
sulphate in dietetic foods.

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 120
II lisa, lisa uus nimetus "mineraalainete" alla

kaaliumfosfaat
naatriumfosfaat

Or. en

Justification

Potassium phosphate and sodium phosphate are permitted under EC legislation on 
miscellaneous additives.

Muudatusettepaneku esitaja: Franēoise Grossetźte 

Muudatusettepanek 121
II lisa, lisa uus nimetus "mineraalainete" alla

Püridoksiindipalmitaat

Or. fr

Justification

To remedy an omission in so far as these substances are already authorised.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Bart Staes

Muudatusettepanek 122
III lisa

Ained, mille kasutamine toiduainetes on 
keelatud või lubatud ainult teatud 

tingimustel

Ained, mille kasutamine toiduainetes on 
lubatud või lubatud ainult teatud tingimustel

A-osa – Keelatud ained A-osa – Ained, mida võib lisada
B-osa – Ained, mille suhtes kehtivad B-osa – Ained, mille suhtes kehtivad 
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piirangud piirangud

C-osa – Ühenduse kontrollitavad ained

Or. en

Justification

Vitamins and minerals allowed for fortification are on a positive list. Consumers need the 
same level of protection for bioactive substances which are added to give specific properties 
to foodstuffs. Extracts with hormonal effects (mainly phytohormones) or bioactive substances 
like caffeine, nicotine or quinine should be carefully checked before any addition to food is 
authorised. Therefore a positive list, indicating the restrictions on use and maximum contents, 
needs to be established for such extracted or synthesized substances.


	558569et.doc

