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Muudatusettepaneku esitaja: Renate Sommer

Muudatusettepanek 233 (parandus)
Artikli 14 pealkiri ja lõige 1

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

1. Artikli 10 lõike 1 kohase teate saadab
ametiasutusele tavapostiga, aga eelistatavalt 
moodsate sidemeetodite (kaasa arvatud e-
posti) vahendusel esmasel turuletoomisel 
tootja või kolmandas riigis toodetud toote 
puhul importija.

Ametiasutus: Ametiasutus:

a) kinnitab taotluse kättesaamist kirjalikult 
14 päeva jooksul alates kättesaamisest.
Kinnituses on märgitud taotluse saabumise 
kuupäev;

a) kinnitab teate kättesaamist kirjalikult 14 
päeva jooksul alates kättesaamisest. 
Kinnituses on märgitud teate saabumise 
kuupäev;
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b) informeerib taotlusest viivitamatult 
liikmesriike ja Euroopa Komisjoni ning teeb 
nii taotluse kui kogu taotluse esitaja poolt 
täiendavalt esitatud teabe neile 
kättesaadavaks;

b) informeerib teatest viivitamatult 
liikmesriike ja Euroopa Komisjoni ning teeb 
nii teate kui kogu tootja või importija poolt 
täiendavalt esitatud teabe neile 
kättesaadavaks;

c) teeb lõike 3 punktis f nimetatud toimiku 
kokkuvõtte avalikkusele kättesaadavaks.

c) teeb lõike 3 punktis f nimetatud toimiku 
kokkuvõtte avalikkusele kättesaadavaks.

Or. de

Justification

Das von der Kommission vorgeschlagene Zulassungsverfahren wird durch ein weniger 
belastendes Notifizierungs- oder Anzeigeverfahren ersetzt. Durch die Beibehaltung der 
Pflichten zur Vorlage der relevanten Unterlagen, ist sichergestellt, dass die zuständigen 
Stellen alle notwendigen Informationen erhalten. Wichtigster Unterschied zu dem von der 
Kommission vorgeschlagenen System ist, dass nicht in jedem Fall das langwierige 
Zulassungsverfahren durchlaufen werden muss.

Entstehen Zweifel hinsichtlich der wissenschaftlichen Substantiierung ist aufgrund der 
Information im Anmeldeverfahren gleichwohl die notwendige Überprüfung möglich.

Wie in einer modernen Verwaltung üblich, sollte im Sinne der Verwaltungsvereinfachung die 
Kommunikation auf elektronischem Wege stattfinden. Dies gilt auch in Hinblick auf einen 
einfacheren Zugang zum Verfahrensweg gerade für KMUs.

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 351 (täiendus)
Artikli 4 lõike 3 punkt a

a) tervisealaseid väiteid; a) tervisealaseid väiteid, välja arvatud 
teaduslike tõendite levitamine;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: John Bowis

Muudatusettepanek 352 (täiendus)
Lisa, uus lõik lõigu "SUHKRULISANDITA" järel

VÄHENDATUD SÜSIVESIKUTE 
NETOSISALDUSEGA
Väite, et toode on vähendatud 
süsivesikute netosisaldusega, ja iga väite, 
millel võib olla tarbija jaoks sama 
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tähendus, võib esitada üksnes siis, kui 
toote süsivesikute netokogus ei ületa 10 g 
toote portsjoni kohta, võttes arvesse fakti, 
et süsivesikute netokogus on netoväärtus, 
milles ei arvestata neid süsivesikuid, 
millel on väga väike mõju veresuhkrule;
süsivesikute netokogus = süsivesikute 
üldkogus – glütseriin – orgaanilised 
happed. Suhkrualkohole maha ei arvata, 
kuna need võivad mõjutada veresuhkrut 
olenevalt toitude töötlemisest ja koostisest.

Or. en

Justification

It has been proven that reduced-carbohydrate diets can contribute to weight loss. Claims 
relating to reduced carbohydrate content would meet the growing demand from consumers 
for information about reduced carbohydrate content in foods.
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