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Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 60

lükkab tagasi Euroopa Komisjoni ettepaneku;

Or. en
Justification

This is overly-burdensome regulation that would provide very little if any benefit to the 
consumer.  This proposal exceeds the powers of the EU to interfere in member state health 
policies and would adverse impacts on food and marketing and advertising, thus removing 
information from the consumer.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 61
Põhjendus 2 a (uus)

2 a) samaaegselt võimalikult kõrge 
tarbijakaitse taseme tagamiseks ei tuleks
tervisealaseid väiteid käsitlevat määrust 
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kohaldada liikmesriikidele, mis on 
keelustanud tervisealased väited;

Or. da

Justification

In some Member States, a ban on health claims is an aspect of a high level of consumer 
protection. The Regulation should not apply to those Member States so that they can maintain 
their ban. The internal market should not take precedence over consumer protection.

Muudatusettepaneku esitaja: Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 5 a (uus)

5 a) keelata ei tohiks liikmesriikide 
kinnitatud pakendite toitumisalase teabega 
märgistamise skeeme, mis vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
põhimõtetele;

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 8

8) On hulgaliselt väiteid, mida mõnedes 
liikmesriikides praegu toidu märgistamisel ja 
reklaamimisel esitatakse ning mis on seotud 
ainetega, mille positiivset mõju pole 
tõestatud või mille osas puudub tänapäeval 
veel ühtne teaduslik seisukoht. Tuleb tagada, 
et ainete puhul, mille kohta väide esitatakse, 
tõestatakse nende positiivne toitumisalane 

8) On hulgaliselt väiteid, mida mõnedes 
liikmesriikides praegu toidu märgistamisel ja 
reklaamimisel esitatakse ning mis on seotud 
ainetega, mille positiivset mõju pole 
tõestatud või mille osas puudub tänapäeval 
veel ühtne teaduslik seisukoht. Seepärast 
tuleb tagada, et ainete puhul, mille kohta 
väide esitatakse, tõestatakse teaduslikult 
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või füsioloogiline mõju. nende positiivne toitumisalane või 
füsioloogiline mõju ning samal ajal, et neil 
pole tarbimisel tõenäoliselt võimalikke 
kõrvalmõjusid.

Or. da

Justification

It is not justifiable to require individual consumers to be responsible for avoiding negative
side-effects of their food. This places great demands on individual consumers as to which 
food they buy, which members of the family may eat what and in what quantities. Unless there 
is a requirement that the scientific documentation also includes long-term studies of side-
effects and the stability of the substances, consumers are at risk of being exposed to a health 
hazard at the same time as there is insufficient evidence of the products' healthy qualities.

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 64
Põhjendus 10 a (uus)

10 a) toitumis- ja tervisealased väited 
teavitavad tarbijat toidu eripäradest. 
Tarbijatele on väga oluline mõista toidu 
rolli ja kohta tasakaalustatud toitumisel.
Seepärast oleks Euroopa Komisjonil 
kohane, tuginedes EFSA teaduslikele 
soovitustele, kehtestada märgisele kantavad 
toitaine sisaldumise kontrollväärtused.

Or. en

Justification

It is vital that consumers are provided with adequate information about how individual 
foodstuffs, particularly those that bear claims, fit into a balanced diet. Therefore it would be 
appropriate that the food making nutrition and health claims clearly includes on the label the 
framework of a balanced diet and a healthy lifestyle.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 10 b (uus)

10 b) On äärmiselt vajalik kehtestada enne 
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määruse jõustumist selge ja täpne 
"keskmise tarbija" määratlus.

Or. da

Justification

The present definition of 'average consumer' is inadequate and cannot therefore be used as a 
tool for establishing a sensible framework to determine what are reasonable health claims. It 
would be reasonable to select criteria as a basis for assessing when a consumer may be 
regarded as 'well-informed' or 'circumspect'. It is necessary to explain which criteria and 
yardsticks define the average European consumer so as to avoid misrepresentation of certain 
consumer groups at the same time as ensuring that producers are able to document consumer 
perceptions of health claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 10 c (uus)

10 c) Käesolevas määruses võetakse 
vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele, 
ning eesmärgiga võimaldada määruses 
sisalduvate kaitsemehhanismide tõhusat 
kohaldamist, võrdluse aluseks hästi 
informeeritud ja mõõdukalt tähelepanelik 
ning ettevaatlik keskmine tarbija, võttes 
vastavalt Euroopa Kohtu tõlgendusele 
arvesse sotsiaalseid, kultuurilisi ja 
lingvistilisi mõjureid; samuti sisaldab 
määrus sätteid, mille eesmärk on selliste 
tarbijate ärakasutamise ennetamine, kelle 
olemus muudab nad eriti vastuvõtlikuks 
eksitavatele väidetele.

Or. en

Justification

General introduction to art.2 para. 8 definition of "average consumer".

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 67
Põhjendus 10 d (uus)
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10 d) On vajalik kaitsta kõiki tarbijaid 
eksitavate väidete eest; alates direktiivi 
84/450/EMÜ jõustumisest on Euroopa 
Kohus pidanud vajalikuks reklaamialaste 
kohtuasjade lahendamisel uurida mõju 
kujuteldavale tüüpilisele tarbijale.
Käesolevas määruses võetakse vastavalt 
proportsionaalsuse põhimõttele, ning 
eesmärgiga võimaldada määruses 
sisalduvate kaitsemehhanismide tõhusat 
kohaldamist, võrdluse aluseks hästi 
informeeritud ja mõõdukalt tähelepanelik 
ning ettevaatlik keskmine tarbija, võttes 
vastavalt Euroopa Kohtu tõlgendusele 
arvesse sotsiaalseid, kultuurilisi ja 
lingvistilisi mõjureid; samuti sisaldab 
määrus sätteid, mille eesmärk on selliste 
tarbijate ärakasutamise ennetamine, kelle 
olemus muudab nad eriti vastuvõtlikuks 
eksitavatele väidetele.

Or. en

Justification

Naar analogie met " oneerlijke handelspraktijken " is het belangrijk om definitie" gemiddelde 
consument " te schrappen uit art. Komt er in de eerste plaats op neer om alle consumenten te 
beschermen tegen misleidende claims waarbij het essentieel is dat alle consumenten worden 
gedekt, waarbij terdege ook rekening wordt gehouden met de zwakke consument 

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 68
Põhjendus 10 e (uus)

10 e) toitumis- ja tervisealased väited 
teavitavad tarbijat toidu eripäradest. 
Tarbijatele on väga oluline mõista toidu 
rolli tasakaalustatud toitumisel. Seepärast 
oleks Euroopa Komisjonil kohane 
kehtestada märgisele kantavad toitaine 
sisaldumise kontrollväärtused, tuginedes 
EFSA teaduslikele soovitustele.

Or. en
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Justification

It is vital that consumers are provided with adequate information about how individual 
foodstuffs, particularly those that bear claims, fit into a balanced diet. Therefore it is 
appropriate in case of nutrition and health claims made on foods to clearly include on the 
label guidance as to a balanced diet and a healthy lifestyle.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 69
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. Väidete teaduslik 
tõestamine peaks olema proportsionaalne 
väidetava saadava kasu liigiga.

Or. en

Justification

The materiality of the applied claim must be proportionate to the requirements on the 
advancement of scientific substantiation.

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb

Muudatusettepanek 70
Põhjendus 13 a (uus)

13 a) "Väherasvane" väite kasutamise kord 
on sätestatud 5. detsembri 1994 määruses 
(EÜ) nr 2991/94, millega kehtestatakse 
nõuded määrderasvadele1. Seepärast ei 
tuleks praegu määrderasvadele kohaldada 
muid täiendavaid rasvasisaldusega seotud 
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väidetele seatavaid piiranguid.
_________________________
1 EÜT L 316, 9.12.1994, lk 2.

Or. en

Justification

This Regulation should not apply to spreadable fats, for which the Regulation (EC) 2991/94 
provides separate rules. It should be clearly stated that claims on the levels of fat will not be 
applied for the time being to spreadable fats. Such claims are currently permitted under the 
Nutrition Labelling Directive in relation to the general Labelling Directive and on the basis 
of specific national legislation and guidelines (Austria, Germany, Netherlands, UK, etc.).
These claims have been in use for more than 40 years and have contributed to consumers 
knowledge.

This amendment replaces amendment 5 from the draft opinion.

Muudatusettepaneku esitaja: Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 71
Põhjendus 17

17) Tervisealased väited, mis kirjeldavad 
juurdunud ja vaieldamatute teaduslike 
teadmiste põhjal toitainete või teiste ainete 
tähtsust kasvamisele, arengule ja 
normaalsetele füsioloogilistele keha 
funktsioonidele, peaks alluma teistsugusele 
hindamisele ja lubamisele. Seepärast tuleb 
koostada lubatud väidete nimekiri, mis 
kirjeldab toitaine või mõne muu aine 
tähtsust.

17) Tervisealased väited, mis kirjeldavad 
juurdunud ja vaieldamatute teaduslike 
teadmiste põhjal toitainete või teiste ainete 
tähtsust kasvamisele, arengule ja 
normaalsetele füsioloogilistele keha 
funktsioonidele, peaks alluma teistsugusele 
hindamisele ja lubamisele. Seepärast tuleb 
pärast ametiga konsulteerimist koostada 
lubatud väidete nimekiri, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepanek 72
Põhjendus 20

20) Tagamaks, et tervisealased väited on 
tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi valimisel kasulikud, 
tuleks ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervisealaste 
väidete sõnastust ja esitusviisi. 

20) Tagamaks, et tervisealased väited on 
tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi valimisel kasulikud, 
tuleks ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervisealaste 
väidete tähendust ja esitusviisi.

Or. en

Justification

It is the meaning of the health claim rather than a semantic examination of its wording that 
should be examined and authorised by the Authority.

*** If the amendment above is admissible, withdraw amendment 7 ***

Muudatusettepaneku esitaja: Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 73
Põhjendus 20

20) Tagamaks, et tervisealased väited on 
tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi valimisel kasulikud, 
tuleks ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervisealaste 
väidete sõnastust ja esitusviisi.

20) Tagamaks, et tervisealased väited on 
tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi valimisel kasulikud, 
tuleb ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervisealaste 
väidete sõnastust ja esitusviisi.
Lubamismenetluse käigus tuleks 
tarbijaliitude hulgas korraldada küsitlus 
väidete tajumise ja mõistmise kohta.

Or. en

Justification

'Must' strengthens the text. Consumers might perceive the meaning of a claim differently from 
the intention of scientists and / or industry. It is therefore important to introduce a consumer 
panel in the authorisation procedure.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 74
Põhjendus 20

20) Tagamaks, et tervisealased väited on 
tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi valimisel kasulikud, 
tuleks ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervisealaste 
väidete sõnastust ja esitusviisi.

20) Tagamaks, et tervisealased väited on 
tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale 
tervisliku toitumisviisi valimisel kasulikud, 
tuleb ameti hinnangus ja sellele järgnevas 
lubamismenetluses arvestada tervisealaste 
väidete sõnastust ja esitusviisi.

Or. da

Justification

It is essential that health claims are authorised in the light of a specific assessment of the 
wording and presentation of the health claim.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 75
Põhjendus 21

21) Mõnedel juhtudel ei anna teaduslik 
riski hindamine üksi kogu teavet, millel 
riskijuhtimise otsus peaks põhinema. 
Seepärast tuleks arvesse võtta muid 
käsitletava probleemi jaoks kohaseid 
õiguspäraseid tegureid.

kustutatud

Or. da

Justification

Claims should not be authorised if a scientific risk assessment cannot provide all the 
information on which a risk management decision should be based. In so far as 'other 
legitimate factors' are to form part of the assessment, these factors should be clearly defined 
and criteria should be laid down in regard to those factors. This establishes a standard frame 
of reference for deciding whether a claim should be allowed or prohibited. These factors must 
be clarified before the notification procedure for claims can take effect.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 76
Põhjendus 25 a (uus)

25 a) Saadud andmed peaksid olema 
sellised, et neid saaks liikmesriikide vahel 
võrrelda. Ettevõtted, mis turustavad oma 
toodangut tervisealase väitega, peaks katma 
osa kontrolli läbiviimise täiendavatest 
kuludest.

Or. da

Justification

To be able to make use of data, e.g. in assessing and improving overall nutrition policy, it 
must be possible to compare them across the Member States. As it is likely that authorisation 
of claims will bring operators economic benefits, operators who market their products via 
health claims should bear part of the cost of checks and monitoring. One lesson to be learned 
from the GMO affair is that greater financial resources should be available to carry out the 
necessary checks and that it is the taxpayer who will be left with the additional costs.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 77
Artikli 1 lõige 1 a (uus)

1 a. Käesoleva määruse sätteid 
kohaldatakse üksnes nendele 
liikmesriikidele, mis juba lubavad kasutada 
tervisealaseid väiteid.

Or. da

Justification

In some Member States, a ban on health claims is an aspect of a high level of consumer 
protection. The Regulation should not apply to those Member States so that they can maintain 
their ban. The internal market should not take precedence over consumer protection.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 78
Artikli 1 lõige 2
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2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale tarnitavate toiduainete 
märgistuses, esitluses ja reklaamis 
sisalduvate toitumis- ja tervisealaste väidete 
suhtes. Seda kohaldatakse ka restoranide, 
haiglate, koolide, sööklate ja muude 
suurtoitlustajate varustamiseks ette nähtud 
toiduainete suhtes. 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse turule 
viidud ja lõpptarbijale tarnimiseks ette 
nähtud toiduainete, sealhulgas pakkimata 
kujul või hulgi turule viidud toiduainete 
märgistuses, esitluses ja reklaamis 
sisalduvate toitumis- ja tervisealaste väidete 
suhtes.  Seda kohaldatakse ka restoranide, 
haiglate, koolide, sööklate ja muude 
suurtoitlustajate varustamiseks mõeldud 
toiduainete suhtes. Käesolevat määrust ei 
kohaldata nõukogu 21. detsembri 1988 
esimese direktiivi 89/104/EMÜ, millega 
ühtlustatakse kaubamärke käsitlevaid 
liikmesriikide õigusakte1, ja nõukogu 20. 
detsembri 1993 määruse (EÜ) nr 40/94, 
milles käsitletakse ühenduse kaubamärki2, 
sätetele vastavatele kaubamärkidele.
_________________
1 EÜT L 40, 11.2.1989, lk 1.
2 EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1.

Or. en

Justification

Safeguarding the protection of consumer in the event of trade marks could be achieved during 
their registration (pursuant to Art. 3 of Directive 89/104 on trade marks). The covering of 
trade marks with this Regulation would imply double regulation: both at the level of trade 
mark registration and at the level of nutrition and health claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 79
Artikli 1 lõige 2

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale tarnitavate toiduainete 
märgistuses, esitluses ja reklaamis 
sisalduvate toitumis- ja tervisealaste väidete 
suhtes. Seda kohaldatakse ka restoranide, 
haiglate, koolide, sööklate ja muude 
suurtoitlustajate varustamiseks ette nähtud 
toiduainete suhtes.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse turule 
viidud ja lõpptarbijale tarnimiseks ette 
nähtud toiduainete märgistuses, esitluses ja 
reklaamis sisalduvate toitumis- ja 
tervisealaste väidete suhtes. Seda 
kohaldatakse ka restoranide, haiglate, 
koolide, sööklate ja muude suurtoitlustajate 
varustamiseks ette nähtud toiduainete suhtes. 
Käesolevat määrust ei kohaldata 
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kaubamärkidele, mis on kooskõlas 
direktiiviga 89/104/EMÜ ja määrusega 
(EÜ) nr 40/94 muudetud kujul.

Or. nl

Justification

To enable existing brand names to be retained and their use to continue.

To preserve consumer confidence.

Muudatusettepaneku esitaja: Henrik Dam Kristensen

Muudatusettepanek 80
Artikli 1 lõige 2

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale tarnitavate toiduainete 
märgistuses, esitluses ja reklaamis 
sisalduvate toitumis- ja tervisealaste väidete 
suhtes. Seda kohaldatakse ka restoranide, 
haiglate, koolide, sööklate ja muude 
suurtoitlustajate varustamiseks ette nähtud 
toiduainete suhtes.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
lõpptarbijale tarnimiseks ette nähtud 
toiduainete, sealhulgas pakkimata kujul või 
hulgi turule viidud toiduainete märgistuses, 
esitluses või reklaamis sisalduvate toitumis-
ja tervisealaste väidete suhtes, mis on 
esitatud toiduainete kohta käivate 
kommertsteadaannetena. Seda kohaldatakse 
ka restoranide, haiglate, koolide, sööklate ja 
muude suurtoitlustajate varustamiseks ette 
nähtud toiduainete suhtes.

Or. en

Justification

It is important that all kinds of commercial communications for foods are included in the 
provisions of this Regulation. At the same time foods which are placed on the marked 
unpacked or supplied in bulk are not left out of the provisions of this Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja: Henrik Dam Kristensen

Muudatusettepanek 81
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Toiduaine märgistuses, esitluses või 
reklaamis sisalduvat kaubamärki, 
margitoote nime või väljamõeldud 
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nimetust, mida tarbijad võivad tajuda 
toitumis- või tervisealase väitena, võib 
kasutada ainult juhul, kui sellele on 
märgistuses, esitluses või reklaamis lisatud 
käesoleva määruse sätetele vastav 
asjakohane toitumis- või tervisealane väide.
Seega tuleb kaubamärgile, margitoote 
nimele või väljamõeldud nimetusele, mis 
viitab sellele, et tootel on mõju tervisele või 
teatud haigustele, lisada tervisealane väide 
ning kaubamärgile, margitoote nimele või 
väljamõeldud nimetusele, mis viitab teatud 
toitainetele ja/või toitainete sisaldumisele 
toidus, lisada toitumisalane väide. Enne 1. 
jaanuari 2005 kasutusel olnud 
kaubamärkide, margitoote nimede või 
väljamõeldud nimetuste osas kohaldatakse 
käesolevat sätet alates [jõustumise kuupäev 
pluss kaks aastat].

Or. en

Justification

It is important that trade marks brad names or fancy names which can be perceived as a 
nutrition/and or health claim by the consumers is also regulated in accordance with the 
provisions laid down in the regulation.

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 82
Artikli 1 lõige 4 a (uus)

4 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
kaubamärkidele, mis vastavad direktiivi 
89/104/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 40/94 
sätetele.
Mis tahes muud liiki margitoote nimedele 
(näiteks tavaõiguses kasutatavad 
kaubamärgid ja -nimed), mille kasutamine 
võib jääda käesoleva määruse 
reguleerimisalasse, ei laiene käesoleva 
määruse sätted tingimusel, et kui 
margitoote nimi ise kujutab endast 
toitumis- või tervisealast väidet, siis on 
sellisele margitoote nimele toidu 
märgistuses, reklaamis või esitluses lisatud 
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toitumis- või tervisealane väide.
Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 83
Artikli 2 lõike 2 punkt 1

1) “väide” tähendab mis tahes sõnumit või 
avaldust, mis ei ole ühenduse või siseriiklike 
õigusaktide alusel kohustuslik, sealhulgas 
pildiline, graafiline või sümboliline kujutis, 
millega väidetakse, sisendatakse või 
kaudselt väljendatakse, et toiduainel on 
teatavad omadused; 

1) “väide” tähendab mis tahes sõnumit või 
avaldust, mis ei ole ühenduse või siseriiklike 
õigusaktide alusel kohustuslik, sealhulgas 
pildiline, graafiline või sümboliline kujutis, 
millega väidetakse või kaudselt 
väljendatakse, et toiduainel on teatavad 
omadused, välja arvatud juhul, kui 
margitoote nimed on juba registreeritud 
kaubamärkidena;

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 84
Artikli 2 lõike 2 punkt 8

8) „keskmine tarbija“ tähendab tarbijat, 
kes on mõistlikult hästi teavitatud ja 
mõistlikult tähelepanelik ja ettevaatlik.

kustutatud

Or. nl

Justification

By analogy with 'unfair trading practices', it is important to delete the definition of 'average 
consumer' from this article. The prime concern is to protect all consumers against misleading 
claims, and it is essential that all consumers should be covered, with due account taken of 
vulnerable consumers.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 85
Artikli 2 lõike 2 punkt 8

8) „keskmine tarbija“ tähendab tarbijat, 
kes on mõistlikult hästi teavitatud ja 
mõistlikult tähelepanelik ja ettevaatlik.

kustutatud

Or. da

Justification

The present definition of 'average consumer' is inadequate and cannot therefore be used as a 
tool for establishing a sensible framework to determine what are reasonable health claims. It 
would be reasonable to select criteria as a basis for assessing when a consumer may be 
regarded as 'well-informed' or 'circumspect'. It is necessary to explain which criteria and 
yardsticks define the average European consumer so as to avoid misrepresentation of certain 
consumer groups at the same time as ensuring that producers are able to document consumer 
views of health claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 86
Artikli 2 lõike 2 punkt 8 a (uus)

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

Or. en

Justification

For consistency this uses the definition for food supplements from Directive 2002/46.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 87
Artikli 3 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) – on vastuolus riikliku toitumisalase 
nõuandega.

Or. da

Justification

Dietary habits vary between Member States and claims should therefore be in line with 
national dietary advice.

Muudatusettepaneku esitaja: Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 88
Artikli 4 pealkiri

Piirangud toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamisel

Tingimused toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamiseks

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 89
Artikli 4 pealkiri

Piirangud toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamisel

Tingimused toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamiseks

Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. the 
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evaluation of nutritional profiles for food or for categories of food, by the Commission on the 
basis of the involvement of the EFSA is indeed the corner stone of this regulation 

Muudatusettepaneku esitaja: Toine Manders

Muudatusettepanek 90
Artikkel 4

Piirangud toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamisel

Toitaineprofiilid

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toitaineprofiilid, mida tuleb toiduainete või 
teatud toiduainete kategooriate puhul 
järgida, et need võiksid kanda toitumis- või 
tervisealaseid väiteid. 
Need toitaineprofiilid puudutavad eelkõige 
järgnevalt loetletud toitainete sisaldust 
toiduaines:

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist teavitab komisjon parlamenti 
ja nõukogu toitaineprofiilide kui toidu 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta 
käivate tingimuste väljatöötamise 
soovitavusest ja teostatavusest. Raport 
koostatakse pärast konsulteerimist ameti ja 
asjaomaste huvirühmadega, eriti 
toiduainetööstusega. Raport põhineb 
teaduslikel teadmistel toitumise kohta ja 
selle tähtsusel tervisele ning selles võetakse 
eriti arvesse:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped,

a) teatud toitainete ja muude ainete 
sisaldust toiduaines;

b) suhkrud, b) toiduainete või teatud toiduainete 
kategooriate osa ja tähtsust toitumises;

c) sool/naatrium. c) toitainete üldine sisaldumine toidus ja 
selliste toitainete esinemine toidus, mille 
puhul on teaduslikult tõestatud nende 
kasulikkus tervisele.

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

Kui raportist selgub, et soovitakse ja on 
teostatav töötada välja toitaineprofiilid kui 
toidu toitumis- ja tervisealaste väidete 
kohta käivad tingimused, teeb komisjon 
ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks 
vastavalt asutamislepingu artiklile 251, 
võttes arvesse raportit, konsultatsioonide 
tulemusi ning lähimus- ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid. 
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2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toitumisalased väited, mis puudutavad 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete, suhkru ja soola/naatriumi 
sisalduse vähendamist, kui need vastavad 
käesoleva määruse sätetele.
3. Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei tohi kanda:
a) tervisealaseid väiteid;
b) toitumisalaseid väiteid, välja arvatud 
alkoholi- või energiasisalduse 
vähendamisele viitavaid.
4. Muud kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toitumis- või 
tervisealaste väidete kasutamist, võib 
määrata kindlaks vastavalt artikli 23 lõikes 
2 sätestatud menetlusele teaduslike tõendite 
põhjal.

Or. nl

Justification

Both the desirability and the feasibility of the concept of nutrient profiles as a precondition 
for nutritional and health claims for food are dubious. Categorising foods as having more or 
less favourable profiles is meaningless, because the quantity consumed is the most important 
factor. The effectiveness of nutrient profiles as a weapon against obesity is therefore 
completely unclear. Scientifically too, this concept is in its infancy and it has never been 
tested, as such, in a single Member State. Lastly, the introduction of nutrient profiles is 
extremely dubious in the light of the principles of subsidiarity and proportionality, and indeed 
this is not a matter for legislation at all.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 91
Artikkel 4

Piirangud toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamisel

kustutatud

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toitaineprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatud toiduainete kategooriatel olema, 
et need võiksid kanda toitumis- või 
tervisealaseid väiteid.
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Need toitaineprofiilid puudutavad eelkõige 
järgnevalt loetletud toitainete sisaldust 
toiduaines:
a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped,
b) suhkrud,
c) sool/naatrium.
Toitaineprofiilid põhinevad teaduslikel 
teadmistel toitumise kohta ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste puhul. 
Toitaineprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ning 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toiduainetööstuse ja 
tarbijakaitseühingutega.
Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.
2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toitumisalased väited, mis puudutavad 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete, suhkru ja soola/naatriumi 
sisalduse vähendamist, kui need vastavad 
käesoleva määruse sätetele.
3. Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei tohi kanda:
a) tervisealaseid väiteid;
b) toitumisalaseid väiteid, välja arvatud 
alkoholi- või energiasisalduse 
vähendamisele viitavaid.
4. Muud kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toitumis- või 
tervisealaste väidete kasutamist, võib 
määrata kindlaks vastavalt artikli 23 lõikes 
2 sätestatud menetlusele teaduslike tõendite 
põhjal.

Or. en

Justification

The introduction of nutrient profiles as a legal criterion for the possibility of making claims 
will lead to discrimination against certain product categories, which is not right, as any 
product category may be an element in a balanced diet.
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Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 92
Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toitaineprofiilid, mida tuleb toiduainete või 
teatud toiduainete kategooriate puhul 
järgida, et need võiksid kanda toitumis- või 
tervisealaseid väiteid.

1. 24 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist määratleb komisjon, tuginedes 
EFSA ettepanekule ja vastavalt 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud
menetlusele need toitained ja muud ained, 
mis on eriti olulised tasakaalustatud 
toitumisel ja kehtestab nende jaoks 
kontrollväärtused.

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 93
Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Piirangud toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamisel

Tingimused toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamiseks

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toitaineprofiilid, mida tuleb toiduainete või 
teatud toiduainete kategooriate puhul 
järgida, et need võiksid kanda toitumis- või 
tervisealaseid väiteid.

1. 24 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon, tuginedes 
EFSA ettepanekule ja vastavalt artikli 23 
lõike 2 menetlusele kindlad toitaineprofiilid, 
mida tuleb toiduainete või teatud toiduainete 
kategooriate puhul järgida, et need võiksid 
kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid. 

Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. the 
evaluation of nutritional profiles for food or for categories of food, by the Commission on the 
basis of the involvement of the EFSA is indeed the corner stone of this regulation 
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Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 94
Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Piirangud toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamisel

Tingimused toitumis- ja tervisealaste 
väidete kasutamiseks

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toitaineprofiilid, mis peavad toiduainetel või 
teatud toiduainete kategooriatel olema, et 
need võiksid kanda toitumis- või 
tervisealaseid väiteid.

1. 24 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon, tuginedes 
ameti ettepanekule ja pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist ning 
vastavalt artikli 23 lõike 2 menetlusele 
kindlad toitaineprofiilid, mida tuleb 
toiduainete või teatud toiduainete 
kategooriate puhul järgida, et need võiksid 
kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid. 

Or. en
Justification

Foreign examples show that defining nutrient profiles is a complex task which requires 
appropriate time and debate. Considering how highly political and technical this question is, 
both the European Parliament and the Authority should be involved in the process.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris
Muudatusettepanek 95

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Piirangud toitumis- ja tervisealaste väidete 
kasutamisel

Eritingimused toitumis- ja tervisealaste 
väidete kasutamisel

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toitaineprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatud toiduainete kategooriatel olema, 
et need võiksid kanda toitumis- või 
tervisealaseid väiteid.

1. 24 kuu jooksul pärast määruse 
vastuvõtmist teavitab amet komisjoni 
nõudel ja konsulteerides huvirühmadega 
artikli 5 lõikes 1 ja artikli 10 lõikes 2 
viidatud tingimuste üksikasjalikust 
rakendamisest ja eriti igast eriomasest 
toitaineprofiilist, millele toiduaine peab 
toitumis- või tervisealase väite kandmiseks 
vastama.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 96
Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toitaineprofiilid, mis peavad toiduainetel 
või teatud toiduainete kategooriatel olema, 
et need võiksid kanda toitumis- või 
tervisealaseid väiteid. 

1. 24 kuu jooksul pärast määruse 
vastuvõtmist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
seoses Euroopa toitumise suunistega. Neis 
sätestatakse üldised toitumisalased 
suunised, võttes samas arvesse riiklikke, 
kultuurilisi ja toitumisalaseid erinevusi 
ning samuti Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni ja Codex 
Alimentarius'e tööd. 24 kuu jooksul alates 
Euroopa toitumisalaste suuniste 
vastuvõtmisest kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele kindlad 
toitainete kohta käivad tingimused, mis 
peavad teatud toiduainete kategooriatel 
olema selleks, et need võiksid kanda 
tervisealaseid väiteid.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 97
Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Need toitaineprofiilid kehtestatakse eelkõige 
järgnevalt loetletud toitainete sisaldusele 
toiduaines:

Toiduainete toitaineprofiilid kehtestatakse 
eelkõige arvesse võttes:  

– teatud toitainete ja muude ainete sisaldust 
toiduaines;
– toiduaine (või toiduaine kategooria) osa 
ja olulisust tasakaalustatud toitumisel;
– toitainete üldist sisaldumist toiduainetes 
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või toiduainete kategooriates ja selliste 
toitainete ja muude ainete esinemist toidus, 
mille puhul on teaduslikult tõestatud nende 
kasulikkus tervisele, tingimusel et need 
muidugi toiduaines esinevad.

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped,
b) suhkrud,
c) sool/naatrium.

Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. the 
evaluation of nutritional profiles for food or for categories of food, by the Commission on the 
basis of the involvement of the EFSA is indeed the corner stone of this regulation 

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 98
Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Need toitaineprofiilid kehtestatakse 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldusele toiduaines:

kustutatud

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped,
b) suhkrud,
c) sool/naatrium.

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 99
Artikli 4 lõike 1 teine lõik
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Toitaineprofiilid kehtestatakse eelkõige 
järgnevalt loetletud toitainete sisaldusele 
toiduaines:

Need toitaineprofiilid kehtestatakse 
toiduainetele või teatud toiduainete 
kategooriatele, võttes arvesse eelkõige:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped,

a) teatud toitainete ja muude ainete 
sisaldust toiduaines;

b) suhkrud, b) toiduaine (või toiduaine kategooria) osa 
ja olulisust rahvastiku toitumisel üldiselt 
või vajadusel teatud riskirühmade, 
sealhulgas laste toitumisel. Arvesse tuleb 
võtta toitumus- ja tarbimisharjumusi 
erinevates liikmesriikides;

c) sool/naatrium. c) toitainete üldine sisaldumine toidus ja 
selliste toitainete sisaldumine toidus, mille 
puhul on teaduslikult tõestatud nende 
kasulikkus tervisele;

Or. en

Justification

The purpose of this regulation is not to define itself the criteria for nutrition profiles. It should 
only set the flexible regulatory framework of the technical and scientific definition of nutrient 
profiles, making sure that account shall be taken of the broad variety of foods and consulers 
that give its complexity to the European market.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 100
Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Need toitaineprofiilid kehtestatakse 
eelkõige järgnevalt loetletud toitainete 
sisaldusele toiduaines:

kustutatud

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped,
b) suhkrud,
c) sool/naatrium.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 101
Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Toitaineprofiilid kehtestatakse eelkõige 
järgnevalt loetletud toitainete sisaldusele 
toiduaines:

Need toitaineprofiilid kehtestatakse 
toiduainetele või teatud toiduainete 
kategooriatele, võttes arvesse eelkõige:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped,

– teatud toitainete ja muude ainete sisaldust 
toiduaines;

b) suhkrud, – toiduaine või toiduaine kategooria osa ja 
olulisust toitumisel;

c) sool/naatrium. – toitainete üldine sisaldumine toidus ja 
selliste toitainete sisaldumine toidus, mille 
puhul on teaduslikult tõestatud nende 
kasulikkus tervisele;

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 102
Artikli 4 lõike 1 kolmas lõik

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

Toitaine sisaldumise kontrollväärtused
põhinevad teaduslikel teadmistel toitumise 
kohta ja selle tähtsusel tervisele ning eriti 
toitainete ja teiste toitumisfüsioloogilise 
mõjuga ainete tähtsusel krooniliste haiguste 
puhul. Toitaine sisaldumise 
kontrollväärtuste kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ning konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toiduainetööstuse ja 
tarbijakaitseühingutega.
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Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 103
Artikli 4 lõike 1 kolmas lõik

Toitaineprofiilid põhinevad teaduslikel 
teadmistel toitumise kohta ja selle tähtsusel
tervisele ning eriti toitainete ja muude 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste puhul. 

Arvamuse andmisel tuleks arvestada 
teaduslikke teadmisi toitumise kohta ja selle 
tähtsust tervisele ning eriti:

– toitainete ja muude toitumisfüsioloogilise 
mõjuga ainete tähtsust krooniliste haiguste 
puhul;

– toitaineprofiilide sobivust kõikidele 
tarbijatele olenemata nende 
toitumisharjumustest.
Pärast ameti arvamuse saamist, kehtestab 
komisjon, kui see on teostatav, vastavalt 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetlusele 
toitaineprofiilide süsteemi nendele 
toiduainetele, mis kannavad toitumis- või 
tervisealaseid väiteid, arvestades sealjuures 
eriti:
– teatud toitainete ja muude ainete sisaldust 
toiduaines;
– toiduaine (või toiduaine kategooria) osa 
ja tähtsust toitumisel, arvestades 
liikmesriikide erinevusi toitumisharjumuste 
ja -tavade osas;
- toitainete üldine sisaldumine toidus ja 
selliste toitainete sisaldumine toidus, mille 
puhul on teaduslikult tõestatud nende 
kasulikkus tervisele.

Toitaineprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ning konsulteerib 

Toitaineprofiilide kehtestamisel arvestab 
komisjon ameti nõuandeid ning konsulteerib 
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huvirühmadega, eriti toiduainetööstuse ja 
tarbijakaitseühingutega.

huvirühmadega, eriti toiduainetööstuse ja 
tarbijakaitseühingutega.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 104
Artikli 4 lõike 1 kolmas lõik

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

Toitainetele esitatud mistahes kriteeriumid
põhinevad teaduslikel teadmistel toitumise 
kohta ja selle tähtsusel tervisele ning eriti 
toitainete ja teiste toitumisfüsioloogilise 
mõjuga ainete tähtsusel krooniliste haiguste 
puhul.

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

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 105
Artikli 4 lõike 1 kolmas lõik
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Toitaineprofiilid põhinevad teaduslikel 
teadmistel toitumise kohta ja selle tähtsusel 
tervisele ning eriti toitainete ja teiste
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusel krooniliste haiguste puhul. 
Toiteväärtusprofiilide kehtestamisel 
arvestab komisjon ameti nõuandeid ning 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toiduainetööstuse ja tarbijakaitseühingutega.

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

Or. en

Justification

Consistency.

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 106
Artikli 4 lõike 1 neljas lõik

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

kustutatud

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 107
Artikli 4 lõike 1 neljas lõik

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

Toitaineprofiilide austamise kohustuse 
konkreetsed erandid tervisealaste väidete 
kandmisel ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.
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Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. the 
evaluation of nutritional profiles for food or for categories of food, by the Commission on the 
basis of the involvement of the EFSA is indeed the corner stone of this regulation 

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 108
Artikli 4 lõike 1 neljas lõik

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

Toitaineprofiilide järgimise kohustuse 
erandid toitumis- ja tervisealaste väidete 
kandmisel ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Or. en

Justification

Consistency and precision.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 109
Artikli 4 lõike 1 neljas lõik

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

Toitaineprofiilide järgimise kohustuse 
erandid toitumis- või tervisealaste väidete
kandmisel ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu artikli 
23 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 110
Artikli 4 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toitumisalased väited, mis puudutavad 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete, suhkru ja soola/naatriumi 
sisalduse vähendamist, kui need vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele.

2. Erandina lõikest 1 on lubatud, isegi kui 
konkreetsed toiduaines sisalduvad toitained 
ületavad toitaineprofiile, toitumisalased ja 
tervisealased väited, mis muidu vastavad 
käesolevale määrusele, eeldusel, et teave 
konkreetse toiduaine kohta, mis ületab 
toitaineprofiili, on märgitud toitumis- või 
tervisealase väite kõrvale.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 111
Artikli 4 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toitumisalased väited, mis puudutavad 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete, suhkru ja soola/naatriumi 
sisalduse vähendamist, kui need vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele.

kustutatud

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
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characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Muudatusettepaneku esitaja: Toine Manders

Muudatusettepanek 112
Artikli 4 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toitumisalased väited, mis puudutavad 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete, suhkru ja soola/naatriumi 
sisalduse vähendamist, kui need vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele.

2.  Erandina lõikest 1 on lubatud toitumis- ja 
tervisealased väited, kui lisaks toitumis- ja 
tervisealastele väidetele antakse teavet 
toitaineprofiilile mitte vastava konkreetse 
toitaine kohta.

Or. nl

Justification

It would not be right to ban any mention of the proven desirable properties of a product 
simply because the product contains more of a certain substance than the amount stated in 
the profiles. For example, it is well known that cheese contains a large amount of calcium, a 
substance which confers proven benefits, but there is a danger that it will not be possible to 
market cheese products with the aid of a reference to them because their fat content exceeds 
the amount stated in the nutrient profiles. This amendment will ensure that consumers can 
make up their own minds about the food they choose to consume on the basis of clear and 
honest information.

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 113
Artikli 4 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 on lubatud 
toitumisalased väited, mis puudutavad 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete, suhkru ja soola/naatriumi 
sisalduse vähendamist, kui need vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele.

2. Erandina lõikest 1 on lubatud toitumis- ja 
tervisealased väited, kui toitumis- ja 
tervisealaste väidetega teavitatakse tarbijaid 
toitainetest, mille kogused ületavad 
koguseid lõikes 1 mainitud 
toiteaineprofiilides. Seniajani võib viidata 
direktiivi 90/496/EMÜ kohaselt esitatud 
teabele.

Or. en



PE 355.746v02-00 32/91 AM\562665ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Toine Manders

Muudatusettepanek 114
Artikli 4 lõige 3

Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei kanna:

Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei kanna:

a) tervisealaseid väiteid; a) tervisealaseid väiteid.
b) toitumisalaseid väiteid, välja arvatud 
alkoholi- või energiasisalduse 
vähendamisele viitavaid.

Or. nl

Justification

If beer and wine are excluded a priori from the scope of nutritional claims, it will not be 
possible for consumers to arrive at a well-founded purchasing decision on the basis of full 
and accurate information. This is discriminatory in relation to other foods which, for 
example, are permitted to bear the claim 'low in sugar'. It ought therefore to be permitted to 
make nutritional claims for beer and wine provided that they comply with the definitions in 
the annex.

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 115
Artikli 4 lõige 3

3. Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei kanna: 

3. Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei kanna 
tervisealaseid väiteid

a) tervisealaseid väiteid;
b) toitumisalaseid väiteid, välja arvatud 
alkoholi- või energiasisalduse 
vähendamisele viitavaid.

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
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diet.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 116
Artikli 4 lõige 3

3. Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei kanna:

kustutatud

a) tervisealaseid väiteid;
b) toitumisalaseid väiteid, välja arvatud 
alkoholi- või energiasisalduse 
vähendamisele viitavaid.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 117
Artikli 4 lõige 3

Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei kanna:

Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei kanna:

a) tervisealaseid väiteid; a) tervisealaseid väiteid, välja arvatud juhul 
kui need edastavad riiklike ametiasutuste 
või ühenduse hoiatuse alkoholi 
kuritarvitamise kohta;

b) toitumisalaseid väiteid, välja arvatud 
alkoholi-või energiasisalduse 
vähendamisele viitavaid.

b) toitumisalaseid väiteid, välja arvatud 
juhul kui nendega kaasneb koostisosade 
täielik nimekiri või asjakohane teave 
allergeenide kohta;

Or. en

Justification

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

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

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 118
Artikli 4 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Joogid, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei kanna:

3. Joogid ja toit, mille alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on üle 1,2, ei kanna:

Or. en

Justification

Even marginal, foods containing aclohol do exist and should not be left out.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 119
Artikli 4 lõige 4

4. Teised kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toitumis- või 
tervisealaste väidete kasutamist, võib 
määrata kindlaks vastavalt artikli 23 lõikes 
2 sätestatud menetlusele teaduslike tõendite 
põhjal.

kustutatud

Or. en

Justification

There should be no need to ban specific foods or categories of food from making nutrition or 
health claims, provided they are in compliance with the general principles and/or 
substantiation requirements of this proposal.
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Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 120
Artikli 4 lõige 4

4. Teised kui lõikes 3 nimetatud toiduained 
või toiduainete kategooriad, mille puhul 
tuleb piirata või keelata toitumis- või 
tervisealaste väidete kasutamist, võib 
määrata kindlaks vastavalt artikli 23 lõikes 
2 sätestatud menetlusele teaduslike tõendite 
põhjal.

kustutatud

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 121
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a) Selleks, et väidet kandva toiduaine 
toiteväärtuse võiks siduda päevase toidu 
vajadusega kehtestab komisjon vastavalt 
asutamislepingu artiklile 251 ja tuginedes 
EFSA arvamusele päevase tarbimise 
kontrollväärtuse.

Or. en

Justification

"Neither absolute figures, nor nutrient profiles are sufficient to inform the consumer on what 
she/he needs. Therefore it is crucial to inform consumers about the place of the food in a 
balanced diet and healthy lifestyle".
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Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 122
Artikli 4 lõige 4 b (uus)

4 b) Selleks, et väidet kandva toiduaine 
toiteväärtuse võiks siduda päevase 
toiduvajadusega kehtestab komisjon 
vastavalt asutamislepingu artiklile 251 ja 
tuginedes ameti arvamusele päevase 
tarbimise kontrollväärtuse selle artikli 
kohaselt kehtestatud toitaineprofiilides 
käsitletud toitainetele. Tervisealaseid 
väiteid kandvatel märgistel tuleb iga 
toitaine puhul märkida pakendi sisu 
toiteväärtus võrreldes päevase tarbimise 
kontrollväärtusega.

Or. en

Justification

Neither the absolute figures nor the sheer compliance with established nutrient profiles are 
sufficient to inform the consumer on what she/he needs and on what part of this need is 
covered by the considered food. This amendment aims to give intelligible sense to the 
information provided on the labels.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 123
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a) Taotlejad esitavad dokumendid, mis 
tõendavad, et kõnealused tervisealased 
väited aitavad tarbijatel valida nende 
tooteid osana tervislikust toitumisest.

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 124
Artikli 6 lõige 1

1. Toitumis- ja tervisealased väited 1. Toitumis- ja tervisealased väited 
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põhinevad ja on tõestatud üldiselt 
aktsepteeritud teaduslike andmetega.

põhinevad ja on tõestatud üldiselt 
aktsepteeritud teaduslikult põhjendatud 
teadmistega, mille tõestuse tase on 
proportsionaalne väidetavate hüvedega. 
Vajaduse korral võib toitumis- ja 
tervisealaste väidete aluse ja tõestusena 
kasutada turvalise kasutamise kogemust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 125
Artikli 6 lõige 1

1. Toitumis- ja tervisealased väited 
põhinevad ja on tõestatud üldiselt 
aktsepteeritud teaduslike andmetega.

1. Toitumis- ja tervisealased väited 
põhinevad ja on tõestatud aktsepteeritud 
teaduslikult põhjendatud teadmistega.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 126
Artikli 6 lõige 1

1. Toitumis- ja tervisealased väited 
põhinevad ja on tõestatud üldiselt 
aktsepteeritud teaduslike andmetega. 

1. Toitumis- ja tervisealased väited 
põhinevad ja on tõestatud üldiselt 
aktsepteeritud  teaduslikult põhjendatud 
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teadmistega, mille tõestuse tase on 
proportsionaalne väidetavate hüvedega. 

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 127
Artikli 6 lõige 2

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. da

Justification

(Does not apply to the English version)

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 128
Artikli 6 lõige 3

3. Liikmesriigi pädevad ametiasutused 
võivad kohustada toodet turustavat ettevõtjat 
või isikut esitama teadustöid ja andmeid, 
mis tõestavad vastavust käesolevale 
määrusele.

3. Liikmesriigi pädevad ametiasutused 
võivad kohustada toodet turustavat ettevõtjat 
või isikut esitama teadustöid ja teadmisi, mis 
tõestavad vastavust käesolevale määrusele. 

Amet koostab teadusliku tõestamise jaoks 
juhised, mida järgides tootja peab 
põhjendama toitumis- või tervisealaste 
väidete kasutamist, ja nõutava tõestuse tase 
peab olema vastavuses esitatud väitega.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 129
Artikli 6 lõige 3

3. Liikmesriigi pädevad ametiasutused 
võivad kohustada toodet turustavat 
toiduainetootjat või isikut esitama teadustöid 
ja andmeid, mis tõestavad vastavust 
käesolevale määrusele. Toitumis- või 
tervisealase väite esitamisel, välja arvatud 
üldise iseloomuga reklaami korral, tuleb 
toitumisalane teave esitada vastavalt 
direktiivile 90/496/EMÜ.

3. Liikmesriigi pädevad ametiasutused 
võivad kohustada toodet turustavat 
toiduainetootjat või isikut esitama teadustöid 
ja andmeid, mis tõestavad vastavust 
käesolevale määrusele.

Tervisealaste väidete  puhul peab esitatav 
teave koosnema grupis 2 esitatud teabest, 
mis on määratletud direktiivi 90/496/EMÜ 
artikli 4 lõikes 1.
Lisaks ja vajadusel tuuakse toitumisalase 
teabe läheduses ära ka aine(te) kogus(ed), 
mida toitumis- või tervisealased väited 
käsitlevad ja mis ei ole esitatud 
toitumisalase teabega märgistusel.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 130
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

3 a) Amet koostab teadusliku tõestamise 
jaoks juhised, mida järgides tootja peab 
põhjendama toitumis- või tervisealaste 
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väidete kasutamist, ja nõutavate tõenduste 
tase peab olema vastavuses esitatud väitega.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 131
Artikkel 7

1. Toitumis- või tervisealaste väidetega ei 
tohi varjata toiduainete tegelikku 
toiteväärtust. Seetõttu tuleb anda teavet, 
mis aitab tarbijal mõista toitumis- või 
tervisealaseid väiteid kandva toidu tähtsust 
tasakaalustatud toitumisel:

Toitumis- või tervisealase väite esitamisel, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral, tuleb toitumisalane teave esitada 
vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ.

a) toitumis- või tervisealase väite esitamisel, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral, tuleb toitumisalane teave esitada 
vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ.

Tervisealaste väidete puhul peab esitatav 
teave koosnema grupis 2 esitatud teabest, 
mis on määratletud direktiivi 90/496/EMÜ 
artikli 4 lõikes 1.

b) tervisealaste väidete puhul, grupis 2 
esitatud teave, mis on määratletud direktiivi 
90/496/EMÜ artikli 4 lõikes 1.

Lisaks ja vajadusel tuuakse toitumisalase 
teabe läheduses ära ka aine(te) kogus(ed), 
mida käsitlevad toitumis- või tervisealased 
väited ja mis ei ole esitatud toitumisalase 
teabega märgistusel.

1 a) Lisaks tuuakse toitumisalase teabe 
läheduses ära järgmine teave:

a) aine(te) kogus(ed), mida käsitlevad 
toitumis- või tervisealased väited ja mis ei 
ole esitatud toitumisalase teabega 
märgistusel;
ja
b) toitumis- või tervisealaseid väiteid 
kandva toidu rolli tasakaalustatud 
toitumisel. Sellist teavet peab andma 
viidates väidet kandvas toiduaines sisalduva 
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toitaine kogusele või muude ainete 
sisaldusele, seoses kõnealuste aine(te) või 
kogus(te) soovitatud päevaste annustega, 
mis pannakse paika vastavalt artiklis 4 
kehtestatud menetlusele.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Phillip Whitehead

Muudatusettepanek 132
Artikkel 7

Toitumis- või tervisealase väite esitamisel, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral, tuleb toitumisalane teave esitada 
vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ.

Toitumis- või tervisealase väite esitamisel, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral, tuleb toitumisalane teave esitada 
vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ.

Tervisealaste väidete puhul peab esitatav 
teave koosnema grupis 2 esitatud teabest, 
mis on määratletud direktiivi 90/496/EMÜ 
artikli 4 lõikes 1.

Toitumis- ja tervisealaste väidete puhul peab 
esitatav teave koosnema grupis 2 esitatud 
teabest, mis on määratletud direktiivi 
90/496/EMÜ artikli 4 lõikes 1.

Lisaks ja vajadusel tuuakse toitumisalase 
teabe läheduses ära ka aine(te) kogus(ed), 
mida käsitlevad toitumis- või tervisealased 
väited ja mis ei ole esitatud toitumisalase 
teabega märgistusel.

Lisaks ja vajadusel tuuakse toitumisalase 
teabe läheduses ära ka aine(te) kogus(ed), 
mida käsitlevad toitumis- või tervisealased 
väited ja mis ei ole esitatud toitumisalase 
teabega märgistusel.

Nendes väidetes tuleb selgelt vahet teha 
käsitletavate ainete loodusliku ja lisatud 
sisalduse vahel. 

Or. en

Justification
Complete nutrition labelling is equally necessary for nutrition and health claims to give 
optimal information to consumers. On labels usually no distinction is made between the 
natural and added content of certain substances, which is however an important criteria to 
make an informed choice when the claim relates to a particular nutrient or nutrients.



PE 355.746v02-00 42/91 AM\562665ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 133
Artikli 7 lõike 1 esimene lõik

Toitumis- või tervisealase väite esitamisel, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral, tuleb toitumisalane teave esitada 
vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ.

Toitumis- või tervisealase väite esitamisel, 
välja arvatud üldise iseloomuga reklaami 
korral, tuleb toitumisalane teave esitada 
vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ, 
toidulisanditealane teave vastavalt 
direktiivile 2002/46/EÜ.

Or. en

Justification

Directive 90/496/EEC on nutrition labelling does not apply to food supplements. For food 
supplements specific labelling provisions concerning the nutrient content are laid down in 
Directive 2002/46/EC on food supplements. In order to ensure consistency and to take into 
account the specific nature of food supplements a reference to Directive 2002/46/EC is 
necessary.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 134
Artikli 10 pealkiri

Eritingimused Tervisealaste väidete eritingimused

Or. en

Justification

According to Article 10(1) health claims may only be used if they have been authorised 
pursuant to the provisions of the regulation. However, this authorisation procedure goes too 
far, since it also covers recognised and scientifically proven claims which do not mislead 
consumers. Moreover, the authorisation procedure envisaged is bureaucratic, impractical 
and, especially in the light of the Lisbon strategy, unacceptable. Food business operators 
should have the right to continue using health claims that have been notified even if they are 
not included in the list provided for in Article 12.
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Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 135
Artikli 10 lõige 1

1. Tervisealaseid väiteid tohib esitada, kui 
need vastavad II peatüki üldistele nõuetele ja 
käesoleva peatüki erinõuetele ning on 
vastavalt käesolevale määrusele lubatud.

1. Tervisealaseid väiteid tohib esitada, kui 
need vastavad II peatüki üldistele nõuetele ja 
käesoleva peatüki erinõuetele.

Or. en

Justification

According to Article 10(1) health claims may only be used if they have been authorised 
pursuant to the provisions of the regulation. However, this authorisation procedure goes too 
far, since it also covers recognised and scientifically proven claims which do not mislead 
consumers. Moreover, the authorisation procedure envisaged is bureaucratic, impractical 
and, especially in the light of the Lisbon strategy, unacceptable. Food business operators 
should have the right to continue using health claims that have been notified even if they are 
not included in the list provided for in Article 12.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 136
Artikli 10 lõige 2

2. Tervisealased väited on lubatud, kui 
märgis sisaldab järgmist teavet:

2. Toiduainetootjad, kes soovivad esitada 
väiteid, mis ei jää artikli 12 või artikli 13 
kohaldamisalasse, peavad hiljemalt toote 
turule jõudmisel teavitama asjassepuutuva 
liikmesriigi pädevat asutust, edastades  
tootel kasutatava märgise mudeli koos 
reklaammaterjali kavaga. Asjassepuutuva 
liikmesriigi pädev asutus võib vastavalt 
läbiviidud kontrolli tulemustele tootjalt või 
importijalt nõuda teadusuuringute tulemusi 
ja andmeid, mis tõestavad, et tervisealane 
väide vastab käesoleva määruse nõuetele. 
Teavitamise ja väite tõendamise kohta 
käivad dokumendid edastatakse Euroopa 
Komisjonile käsitlemiseks. Kui väidet heaks 
ei kiideta, palutakse toote tootjal või 
importijal väidet muuta või see märgistuselt 
ja reklaammaterjalist mõistliku aja jooksul 
kustutada. 
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a) teatis, millega viidatakse tasakaalustatud 
toitumise ja tervisliku elustiili tähtsusele; 
b) väidetava kasuliku toime saavutamiseks 
vajalik toiduaine kogus ja tarbimise viis;
c) vajadusel teave inimestele, kes peaksid 
vältima toiduaine tarbimist;
d) vajadusel hoiatus toote liigse tarbimise 
kohta, mis võib ohustada tervist;

Or. en

Justification

According to Article 10(1) health claims may only be used if they have been authorised 
pursuant to the provisions of the regulation. However, this authorisation procedure goes too 
far, since it also covers recognised and scientifically proven claims which do not mislead 
consumers. Moreover, the authorisation procedure envisaged is bureaucratic, impractical 
and, especially in the light of the Lisbon strategy, unacceptable. Food business operators 
should have the right to continue using health claims that have been notified even if they are 
not included in the list provided for in Article 12.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 137
Artikli 10 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) vajadusel hoiatus võimalike 
kõrvalmõjude kohta.

Or. da

Justification

Products may be enriched with vitamins which have side-effects for certain groups. To ensure 
a high level of protection for consumers, attention should be drawn to that fact. For example, 
the butter product, Becel, has added plant sterols which inhibit the uptake of cartenoids 
(vitamin A precursor) and fat-soluble vitamins and lowers the cholesterol level, even of 
people whose cholesterol level is not above normal.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 138
Artikkel 11
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Kaudsed tervisealased väited kustutatud
1. Lubatud pole järgmised kaudsed 
tervisealased väited:
a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervise ja heaoluga;
b)väited, mis puudutavad psühholoogilisi ja 
käitumisfunktsioone;
c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 
alanemisele või näljatunde vähenemisele 
või täiskõhutunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;
d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.
2. Samuti avaldab komisjon pärast ametiga 
konsulteerimist üksikasjaliku juhise 
käesoleva artikli rakendamiseks, kui see on 
vajalik.

Or. en

Justification

This is overly-burdensome regulation that would run counter to member states' laws, such as
the United Kingdom's Department of Health's 5-a-day campaign for fruit and vegetables.  
Furthermore, Article 11 is unnecessary, given that all claims would have to undergo prior 
approval.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 139
Artikkel 11

Kaudsed tervisealased väited kustutatud
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1. Lubatud pole järgmised kaudsed 
tervisealased väited:
a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervise ja heaoluga;
b)väited, mis puudutavad psühholoogilisi ja 
käitumisfunktsioone;
c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 
alanemisele või näljatunde vähenemisele 
või täiskõhutunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;
d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.
2. Samuti avaldab komisjon pärast ametiga 
konsulteerimist üksikasjaliku juhise 
käesoleva artikli rakendamiseks, kui see on 
vajalik.

Or. en

Justification

This Article has to be deleted, since it contains provisions discriminating groundlessly certain 
health claims.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 140
Artikkel 11

Kaudsed tervisealased väited Piirangud tervisealaste väidete kasutamisel
1. Lubatud pole järgmised kaudsed 
tervisealased väited:

1) Tervisealased väited, mis viitavad 
toiduainete või toiduaine koostisosade 
üldistele eelistele seoses hea tervisliku 
seisundi või heaoluga, tuleb koostada nii, et 
neis kajastuks väite aluseks olevad 
konkreetset tõendid ning tarbija käsitlus.
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Teave tervisega seotud hüvede kohta ei tohi 
ületada olemasolevaid tõendeid, tarbijat 
segadusse ajada või teda eksitada.

a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervise ja heaoluga;
b)väited, mis puudutavad psühholoogilisi ja 
käitumisfunktsioone;
c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 
alanemisele või näljatunde vähenemisele 
või täiskõhutunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;
d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.
2. Samuti avaldab komisjon pärast ametiga 
konsulteerimist üksikasjaliku juhise 
käesoleva artikli rakendamiseks, kui see on 
vajalik.

2. Lubatud pole järgmised tervisealased 
väited:

d a) väited, mis jätavad mulje, et 
toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada;
b) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad selliseid 
väiteid kandvate toodete tarbimisest 
tuleneda võivale kehakaalu alanemisele.
2 a) Järgmised tervisealased väited on 
lubatud, kui seda on selgesõnaliselt 
sätestatud artikli 10 lõikes 1, artiklis 12  ja 
artikli 13 lõikes 1 viidatud loaga:
a) väited, mis puudutavad psühholoogilisi 
ja käitumisfunktsioone;
c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või näljatunde vähenemisele 
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või küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele.
2 b) Väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või tervisega seotud 
heategevuslike organisatsioonide 
seisukohtadele või nõuannetele on lubatud, 
kui neis järgitakse suuniseid, mis komisjoni 
koostab vastavalt artiklile 23[kuupäevaks] 
ning pärast konsulteerimist 
tarbijakaitseühingute ja tööstuse esindajate 
või teiste sidusrühmadega. 

Or. en

Justification

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

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

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 141
Artikli 11 lõige 1

1. Lubatud pole järgmised kaudsed
tervisealased väited:

1. Lubatud pole järgmised kaudsed 
tervisealased väited:

a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervise ja heaoluga;

a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega, kui väiteid 
ei ole võimalik teaduslikult põhjendada;

b) väited, mis puudutavad psühholoogilisi ja 
käitumisfunktsioone;

b) väited, mis puudutavad psühholoogilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone, kui 
väiteid ei ole võimalik teaduslikult 
põhjendada;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 
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alanemisele või näljatunde vähenemisele või 
täiskõhutunde suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele;

alanemisele või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele, 
kui väiteid ei ole võimalik teaduslikult 
põhjendada;

d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada. See piirang ei kehti teaduslikult 
põhjendatud väidetele, mis viitavad 
riigiametite tunnustatud organisatsioonide 
või heategevuslike asutuste nõuandele.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Simon Coveney

Muudatusettepanek 142
Artikli 11 lõige 1

1. Lubatud pole järgmised kaudsed 
tervisealased väited:

1. Lubatud pole järgmised kaudsed 
tervisealased väited: 

a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervise ja heaoluga;

a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega ja enesetundega, kui väiteid 
ei ole võimalik teaduslikult põhjendada;

b) väited, mis puudutavad psühholoogilisi ja 
käitumisfunktsioone;

b) väited, mis puudutavad psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone, kui 
väiteid ei ole võimalik teaduslikult 
põhjendada;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 
alanemisele või näljatunde vähenemisele või 
täiskõhutunde suurenemisele või vähenenud 

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 
alanemisele või näljatunde vähenemisele või 
küllastustunde suurenemisele või vähenenud 



PE 355.746v02-00 50/91 AM\562665ET.doc

ET

energiaomastamisele tänu toote tarbimisele; energiaomastamisele tänu toote tarbimisele, 
kui väiteid ei ole võimalik teaduslikult 
põhjendada;

d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainete tarbimine võib tervist 
kahjustada.

d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainete tarbimine võib tervist 
kahjustada. See piirang ei kehti teaduslikult 
põhjendatud teabele, mis viitab riigiametite 
tunnustatud organisatsioonide või 
heategevuslike asutuste nõuandele.

Or. en

Justification

Agree with the Commission's approach regarding misleading, false and implied claims .

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 143
Artikli 11 lõige 1

Kaudsed tervisealased väited Piirangud tervisealaste väidete kasutamisel
1. Lubatud pole järgmised kaudsed
tervisealased väited:

1. Lubatud pole järgmised tervisealased 
väited: 

a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervise ja heaoluga;

a) väited, mis jätavad mulje, et toiduainest 
loobumine võib tervist kahjustada;

b) väited, mis puudutavad psühholoogilisi ja 
käitumisfunktsioone;

b) väited, mis puudutavad psühholoogilisi ja 
käitumisfunktsioone;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 
alanemisele või näljatunde vähenemisele 
või täiskõhutunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad kehakaalu 
alanemisele;

d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainest loobumine võib tervist 

d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele.
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kahjustada.

Or. en

Justification

The proposed modifications ensure sufficient flexibility to cover all the misleading claims this 
article aims to ban without going into too many details.

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 144
Artikli 11 lõige 1

1. Lubatud pole järgmised kaudsed 
tervisealased väited:

1. Lubatud pole järgmised tervisealased 
väited, kui see ei ole selgesõnaliselt 
sätestatud artikli 10 lõikes 1 ja artikli 13 
lõikes 1 viidatud loaga: 

a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervise ja heaoluga;

a) väited, mis viitavad toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses 
üldise tervisega;

b) väited, mis puudutavad psühholoogilisi 
ja käitumisfunktsioone;

b) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või näljatunde vähenemisele 
või küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele.

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, väited, mis viitavad 
salendavatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 
alanemisele või näljatunde vähenemisele 
või täiskõhutunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;

d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

Or. en
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Justification

Flexibility to stick to the reality of the market and consistency with amendments to paragraph 
1.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 145
Artikli 11 lõike 1 punkt d

d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele, või jätavad 
mulje, et toiduainest loobumine võib tervist 
kahjustada.

d) väited, mis viitavad arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele. Seda piirangut 
ei kohaldata väidetele, mida esitavad 
tunnustatud organisatsioonid, nagu 
tervishoiuga seotud 
heategevusorganisatsioonid, mis osalevad 
rahvatervise edendamisel ja annavad 
tarbijale teavet toitumise ning elustiili 
kohta. 

Or. en

Justification

As presented by the Commission, the proposal would prohibit charity logos from appearing 
on food packaging, and would inhibit charity efforts to raise proceeds for health research, 
education and care.  This amendment protects such beneficial activities.

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 146
Artikli 11 lõige 2

2. Samuti avaldab komisjon pärast ametiga 
konsulteerimist üksikasjaliku juhise 
käesoleva artikli rakendamiseks, kui see on 
vajalik.

2. Samuti avaldab komisjon pärast ameti ja 
huvigruppidega konsulteerimist 
üksikasjaliku juhise käesoleva artikli 
rakendamiseks, kui see on vajalik.

Or. en

Justification

Defining the guidelines for the implementation of article 11 requires specific expertise.
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Besides, consultation of stakeholders and consumers should also be held in order to ensure 
the workability of the Regulation by keeping its implementation strongly connected with the 
reality of the market.

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 147
Artikli 12 lõige 1

1. Erandina artikli 10 lõikest 1 tohib esitada 
tervisealaseid väiteid, mis kirjeldavad 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele, kui need põhinevad üldiselt 
aktsepteeritud teaduslikel andmetel, on 
keskmisele tarbijale hästi mõistetavad ning 
kuuluvad lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erandina artikli 10 lõikes 1 viidatud 
loamenetlusest tohib esitada tervisealaseid 
väiteid, mis kirjeldavad toitaine või muu 
aine tähtsust kasvamisele, arengule ja 
organismi füsioloogilistele funktsioonidele, 
kui need põhinevad üldiselt aktsepteeritud 
teaduslikult põhjendatud teadmistel, on 
keskmisele tarbijale hästi mõistetavad ning 
põhinevad lõikes 2 ettenähtud nimekirjal.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 148
Artikli 12 lõige 1

1. Erandina artikli 10 lõikest 1 tohib esitada 
tervisealaseid väiteid, mis kirjeldavad 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele, kui need põhinevad 
juurdunud ja vaieldamatutel teaduslikel 
andmetel, on keskmisele tarbijale hästi 
mõistetavad ning kuuluvad lõikes 2 
ettenähtud nimekirja.

1. Erandina artikli 10 lõikest 1 tohib esitada 
tervisealaseid väiteid, mis kirjeldavad toidu, 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele, kui need põhinevad 
juurdunud ja vaieldamatutel teaduslikel 
andmetel, on sihttarbijale hästi mõistetavad 
ning kuuluvad lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 149
Artikli 12 lõige 1

1. Erandina artikli 10 lõikest 1 tohib esitada 
tervisealaseid väiteid, mis kirjeldavad 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele, kui need põhinevad üldiselt 
aktsepteeritud teaduslikel andmetel, on 
keskmisele tarbijale hästi mõistetavad ning 
kuuluvad lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib esitada 
tervisealaseid väiteid, mis kirjeldavad 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele, kui need põhinevad üldiselt 
aktsepteeritud teaduslikult põhjendatud 
teadmistel, on keskmisele tarbijale hästi 
mõistetavad ning kui toitaine või mõne muu 
aine ja tervise suhe kuulub lõikes 2 
ettenähtud nimekirja. 

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 150
Artikli 12 lõige 1

1. Erandina artikli 10 lõikest 1 tohib esitada 
tervisealaseid väiteid, mis kirjeldavad 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele, kui need põhinevad 
juurdunud ja vaieldamatutel teaduslikel
andmetel, on keskmisele tarbijale hästi 
mõistetavad ning kuuluvad lõikes 2 
ettenähtud nimekirja.

1. Erandina artikli 10 lõikes 1 viidatud 
loamenetlusest tohib esitada tervisealaseid 
väiteid, sealhulgas juurdunud väiteid 
haiguse ohu vähenemise kohta, mis 
kirjeldavad toitaine või muu aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
füsioloogilisele funktsioonile, kui need 
põhinevad juurdunud ja vaieldamatutel 
teaduslikult põhjendatud teadmistel, on 
keskmisele tarbijale hästi mõistetavad ning 
põhinevad lõikes 2 ettenähtud nimekirjal.
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Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 151
Artikli 12 lõige 2

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

2. Liikmesriigid ja huvigrupid (eelkõige 
tarbijakaitseühingute ning tööstuse 
esindajad) edastavad komisjonile hiljemalt 
... [üks aasta pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] toitumise 
ja tervise vaheliste seoste nimekirjad 
vastavalt lõikele 1.

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

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 152
Artikli 12 lõige 2

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

2. Liikmesriigid ja huvigrupid edastavad 
komisjonile hiljemalt ... [üks aasta pärast 
antud määruse vastuvõtmise kuu viimast 
päeva] väidete nimekirjad vastavalt lõikele 
1.
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Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 153
Artikli 12 lõige 2

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

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

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

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

Antud nimekirja muudatusettepaneku võtab 
komisjon vastu omal algatusel või mõne 
liikmesriigi taotluse põhjal vastavalt artiklile 
23.

Antud nimekirja muudatusettepaneku võtab 
komisjon vastu omal algatusel või mõne 
liikmesriigi taotluse põhjal vastavalt artikli 
23 lõikele 2.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepanek 154
Artikli 12 lõige 3

3. Alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast võivad ettevõtjad kuni lõikes 2 
nimetatud nimekirja vastuvõtmiseni esitada 
enda vastutusel lõikes 1 nimetatud 
tervisealaseid väiteid, kui need vastavad 
käesolevale määrusele ja nende suhtes 
kehtivatele siseriiklikele eeskirjadele ning ei 
lähe vastuollu artiklis 22 viidatud 
kaitsemeetmetega.

3. Alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast võivad ettevõtjad kuni 12 kuud 
pärast lõikes 2 nimetatud nimekirja 
vastuvõtmist esitada enda vastutusel lõikes 1 
nimetatud tervisealaseid väiteid, kui need 
vastavad käesolevale määrusele ja nende 
suhtes kehtivatele siseriiklikele eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 155
Artikli 13 lõige 2

Lisaks käesoleva määruse üldistele 
nõuetele ja lõike 1 erinõuetele peab haiguse 
ohu vähenemise väidete märgisel viitama 
sellele, et haigestumise riskiga seonduvad 
mitmed faktorid ning ühe faktori muutmine 
ei pruugi olla piisav.

kustutatud

Or. da

Justification

The effect of the claim is misleading when multiple risk factors are of great and/or greater 
significance in the event of diseases.

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 156
Artikli 14 lõige 1

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

1. Artikli 10 lõikes 1 nimetatud loa 
saamiseks tuleb ametile esitada taotlus 
tervisealaste väidete, mis ei jää artikli 12 
kohaldamisalasse, ja haiguse ohu 
vähenemise väidete puhul.
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Amet: Amet:
a) kinnitab taotluse saamist kirjalikult 14 
päeva jooksul pärast selle laekumist. 
Kinnituses on märgitud laekumise kuupäev;

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

b) teavitab liikmesriike ja komisjoni 
viivitamatult taotlusest ning annab nende 
käsutusse nii taotluse enda kui ka kogu 
taotleja esitatud lisateabe;
c) teeb avalikkusele kättesaadavaks lõike 3 
punktis f nimetatud toimiku kokkuvõtte.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 157
Artikli 14 lõike 1 punkt b

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

kustutatud

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 158
Artikli 14 lõike 1 punkt b

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

kustutatud

Or. en
Justification

Due to competition protection and support to innovativeness it is groundless both to provide 
access to dossier to all Member States and to provide access to its summary by the general 
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public .

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 159
Artikli 14 lõike 1 punkt c

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

kustutatud

Or. en

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

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 160
Artikli 14 lõike 1 punkt c

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

kustutatud

Or. en

Justification

Due to competition protection and support to innovativeness it is groundless both to provide 
access to dossier to all Member States and to provide access to its summary by the general 
public .

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde
Muudatusettepanek 161

Artikli 14 lõike 2 punkt c

c) tervisealase väite suhtes korraldatud 
uuringute koopiad, kaasa arvatud – kui on 
olemas – sõltumatute ja vastastikusele 
eksperdihinnangule allutatud uurimistööde 
koopiad ning igasugune muu materjal, mis 
tõestab, et teave vastab käesoleva määruse 

c) tervisealase väite suhtes korraldatud 
uuringute koopiad, kaasa arvatud – kui on 
olemas – sõltumatute ja vastastikusele 
eksperdihinnangule allutatud uurimistööde 
koopiad ning igasugune muu materjal, 
sealhulgas tarbija käsitlus väitest, mis 
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kriteeriumitele; tõestab, et teave vastab käesoleva määruse 
kriteeriumitele;

Or. da
Justification

There is a great shortage of studies as to how consumers sin the various Member States 
perceive the various types of claim. This should be rectified. Unless producers can 
demonstrate that consumers are able to understand the claim and therefore use the product as 
intended, there is no point for either consumer or producer to seek authorisation for such a 
claim. It is primarily up to the applicant to produce such data and carry out studies.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 162
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervisealase väite sõnastuse ettepanek –
kõigis ühenduse keeltes –, mille lubamist 
taotletakse, vajadusel koos kasutamise 
eritingimustega; 

e) tervisealase väite sõnastuse peamised 
elemendid – kõigis ühenduse keeltes –, mille 
lubamist taotletakse, vajadusel koos 
kasutamise eritingimustega;

Or. en

Justification

Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication  of the claim.

As it is, the Commission Proposal does not take this into account.

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 163
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervisealase väite sõnastuse ettepanek –
kõigis ühenduse keeltes –, mille lubamist 
taotletakse, vajadusel koos kasutamise 
eritingimustega;

e) väite sõnastuse peamised elemendid –
kõigis ühenduse keeltes – ja vajadusel 
kasutamise eritingimused;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 164
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervisealase väite sõnastuse ettepanek –
kõigis ühenduse keeltes –, mille lubamist 
taotletakse, vajadusel koos kasutamise 
eritingimustega; 

e) väite peamised elemendid – kõigis 
ühenduse keeltes – ja vajadusel kasutamise 
eritingimused;

Or. en

Justification

There are no grounds for the requirement posed for the applicant to provide wording of claim 
in the languages of all Member States. It should be sufficient to describe basic elements of 
such claim. With the application of claim in individual countries the producers will monitor 
its perception by consumers and will adapt its wording to the needs of optimum 
communication of the benefits of a certain product.

Muudatusettepaneku esitaja: Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Muudatusettepanek 165
Artikli 14 lõike 2 punkt e

e) tervisealase väite sõnastuse ettepanek –
kõigis ühenduse keeltes –, mille lubamist 
taotletakse, vajadusel koos kasutamise 
eritingimustega;

e) väite teksti peamised komponendid –
kõigis ühenduse keeltes – ja vajadusel 
kasutamise eritingimused;

Or. es

Justification

The procedure put forward by the Commission makes no allowance for changes in consumer 
knowledge and perceptions (which, by definition, cannot be gauged in advance). It could also 
give rise to a situation in which manufacturers apply for authorisation for a different wording 
in order to establish a relationship for which authorisation has already been granted, thus 
creating unnecessary additional work for the European Food Safety Authority.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 166
Artikli 14 lõike 2 punkt f

f) toimiku kokkuvõte. f) teaduslikud andmed, mis on 
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proportsionaalsed väidetavate hüvede 
olemusega.

Or. en

Justification

Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication  of the claim.

As it is, the Commission Proposal does not take this into account.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 167
Artikli 14 lõike 2 punkt f a (uus)

f a) toimiku kokkuvõte.

Or. en

Justification

Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication  of the claim.

As it is, the Commission Proposal does not take this into account.

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 168
Artikli 14 lõige 4

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

4. Enne kuupäeva, millest alates käesolev 
määrus jõustub, avaldab amet üksikasjaliku 
juhise, et lihtsustada taotlejatel taotluste 
koostamist ja esitamist. Taotlejatel on õigus 
oma taotlust ameti ees kaitsta ja esitada 
toimiku ametipoolse hindamise käigus 
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täiendavaid andmeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 169
Artikli 14 lõige 4

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

4. Enne kuupäeva, millest alates käesolev 
määrus jõustub, avaldab amet üksikasjaliku 
juhise, et lihtsustada taotlejatel taotluste 
koostamist ja esitamist. Taotlejatel on õigus 
oma taotlust ameti ees kaitsta ja esitada 
toimiku ametipoolse hindamise käigus 
täiendavaid andmeid.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 170
Artikli 15 lõige 1

1. Amet püüab oma hinnangu koostamisel 
kinni pidada kolmekuulisest tähtajast alates 
kehtiva taotluse laekumisest. Seda tähtaega 
pikendatakse, kui amet nõuab taotlejalt 
vastavalt lõikele 2 lisateavet.

1. Amet peab oma hinnangu koostamisel 
kinni kolmekuulisest tähtajast alates kehtiva 
taotluse laekumisest. Seda tähtaega 
pikendatakse, kui amet nõuab taotlejalt 
vastavalt lõikele 2 lisateavet.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 171
Artikli 15 lõige 2
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2. Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt 
taotlusele lisatud andmete täiendamist kindla 
tähtaja jooksul. 

2. Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt 
taotlusele lisatud andmete täiendamist kindla 
tähtaja jooksul. Taotlejal on otsene ligipääs 
ameti pädevatele organitele, õigus olla ära 
kuulatud ja õigus esitada täiendavaid 
andmeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 172
Artikli 15 lõige 2

2. Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt 
taotlusele lisatud andmete täiendamist kindla 
tähtaja jooksul.

2. Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt 
taotlusele lisatud andmete täiendamist kindla 
tähtaja jooksul. Taotlejal on otsene ligipääs 
ameti pädevatele organitele, õigus olla ära 
kuulatud ja õigus esitada täiendavaid 
andmeid.

Or. en

Justification

Deleting an option of open catalog of documents requird during claim autohrisation process 
will secure the authorisation process against discretion of the officials. On the other hand it is 
vital to provide the applicant with an option of submitting additional explanations and, if 
needed, to supplement the dossier.

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 173
Artikli 15 lõige 3

3. Oma hinnangu ettevalmistamiseks 
kontrollib amet:

3. Oma hinnangu ettevalmistamiseks 
kontrollib amet:

a) kas tervisealase väite väljapakutud 
sõnastus on teaduslike andmetega
tõestatud;

a) kas tervisealane väide on teaduslike 
teadmistega põhjendatud;

b) kas tervisealase väite sõnastus vastab 
käesoleva määruse kriteeriumitele;

b) kas tervisealane väide vastab käesoleva 
määruse kriteeriumitele;

c) kas tervisealase väite väljapakutud 
sõnastus on tarbija jaoks mõistetav ja 
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sisukas.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 174
Artikli 15 lõike 3 punkt a

a) kas tervisealase väite väljapakutud 
sõnastus on teaduslike andmetega tõestatud;

a) tervisealase väite väljapakutud sõnastus 
on teaduslike teadmistega põhjendatud;

Or. en
Justification

The amendment intends to base the dossier on wider scientific knowledge rather than only on 
scientific data.

Muudatusettepaneku esitajad: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 175
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) väljapakutud tervisealase väite soovitav
sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) väite sõnastuse peamised elemendid 
kõigis ühenduse keeltes; 

Or. en

Justification
Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication  of the claim.

As it is, the Commission Proposal does not take this into account.

Muudatusettepaneku esitajad: Othmar Karas

Muudatusettepanek 176
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) väljapakutud tervisealase väite soovitav
sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) väljapakutud tervisealase väite sõnastuse 
peamised elemendid kõigis ühenduse 
keeltes;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Muudatusettepanek 177
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) väljapakutud tervisealase väite soovitav
sõnastus kõigis ühenduse keeltes;

c) väite sõnastuse peamised komponendid 
kõigis ühenduse keeltes;

Or. es

Justification

The procedure put forward by the Commission makes no allowance for changes in consumer 
knowledge and perceptions (which, by definition, cannot be gauged in advance). It could also 
give rise to a situation in which manufacturers apply for authorisation for a different wording 
in order to establish a relationship for which authorisation has already been granted, thus 
creating unnecessary additional work for the European Food Safety Authority.

Muudatusettepaneku esitajad: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 178
Artikli 15 lõige 4 a (uus)

4 a) Taotlejal on ühe kuu jooksul õigus 
vaidlustada ameti negatiivset või 
tingimuslikult positiivset hinnangut väite 
teadusliku väärtuse kohta.

Or. en

Justification

The application should be provided with a right to appeal against negative or conditional 
positive decision on the authorisation of a certain claim.

Muudatusettepaneku esitajad: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 179
Artikli 18 lõike 2 punkt c 

c) tagasi lükatud tervisealaste väidete 
nimekiri.

kustutatud
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Or. en

Justification

The publication of a list of claims rejected in the authorisation process will be 
disadvantageous because of the protection of fair competition and innovativeness in industry.

Muudatusettepaneku esitajad: Othmar Karas

Muudatusettepanek 180
Artikkel 19

Andmekaitse Konfidentsiaalsus
1. Teaduslikke andmeid ja muud teavet, mis 
sisaldub vastavalt artikli 14 lõikes 2 nõutud 
taotluse toimikus, ei tohi seitsmeaastase 
perioodi jooksul alates loa andmise 
kuupäevast kasutada hilisema taotleja 
kasuks, välja arvatud juhul, kui hilisem 
taotleja on varasema taotlejaga kokku 
leppinud, et neid andmeid ja seda teavet 
võib kasutada, ning:

1. Taotleja võib näidata, millist käesoleva 
määruse kohaselt esitatut teavet soovib ta 
käsitleda konfidentsiaalsena, sest selle 
avaldamine võiks oluliselt kahjustada tema 
konkurentsivõimet. Sellistel juhtudel tuleb 
esitada kontrollitavad põhjused.

a) algne taotleja deklareeris teaduslikud 
andmed ja muu teabe algse taotluse 
ajahetkel konfidentsiaalsena ja
b) algsel taotlejal oli algse taotluse 
esitamise ajal eranditu õigus 
konfidentsiaalsete andmete kasutamisele ja
c) tervisealast väidet poleks saanud lubada 
ilma konfidentsiaalsete andmete 
esitamiseta algse taotleja poolt.
2. Kuni seitsmeaastase perioodi 
möödumiseni vastavalt lõikele 1 pole ühelgi 
järgneval taotlejal õigust tugineda 
eelnimetatud taotleja poolt 
konfidentsiaalsena deklareeritud 
andmetele, kui komisjon ei võta vastu 
otsust, mille kohaselt eelnenud taotlejale 
antud loa saaks või oleks saanud anda ka 
ilma konfidentsiaalseks nimetatud 
andmeteta.

2. Pärast taotlejaga konsulteerimist 
otsustab komisjon, millist teavet peale 
lõikes 3 sätestatu tuleks hoida 
konfidentsiaalsena, ja teavitab taotlejat 
oma otsusest.

3. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist 
teavet:
a) tervisega seotud eriliste omadustega 
toiduaine nimetus ja olulised tunnused;
b) katseklaasis, loomadel ja inimestel 
vastavalt vajadusele tehtud uurimistöö 
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tulemused, mis on olulised toiduainete ja 
nende koostisosade mõju hindamisel 
inimeste toitumisele ja tervisele;
c) toiduainete või nende koostisosade 
avastamise või nende koguse määramise 
meetodid, mida võidakse vajada ametlikuks 
kontrolliks;
4. Vaatamata lõikele 2 peab amet nõudmise 
korral esitama komisjonile ja 
liikmesriikidele kogu enda valduses oleva 
teabe, sealhulgas lõike 2 alusel 
konfidentsiaalseks tunnistatud teabe.
5. Amet peab oma valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu taotlusi 
käsitledes järgima Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 põhimõtteid üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja Euroopa Komisjoni 
dokumentidele1.
6. Liikmesriigid, komisjon ja amet hoiavad 
konfidentsiaalsena kogu teabe, mis on 
tunnistatud konfidentsiaalseks vastavalt 
lõikele 2, välja arvatud juhul, kui selline 
teave tuleb muuta avalikuks, kaitsmaks 
inimeste tervist. Liikmesriigid käsitlevad 
käesoleva määruse alusel saadud 
dokumentidele juurdepääsu taotlusi 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 
artiklile 5.
7. Kui taotleja võtab taotluse tagasi, siis 
liikmesriigid, komisjon ja amet hoiavad 
konfidentsiaalsena äri- ja tööstusteabe, 
sealhulgas teadus- ja arendustegevust 
puudutava teabe ning teabe, mille 
konfidentsiaalsuses komisjon ja taotleja on 
lahkarvamusel.
______________
1 EÜT L 415, 31.5.2001, lk 43. 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb

Muudatusettepanek 181
Artikkel 19 a (uus)

Artikkel 19 a
Konfidentsiaalsus

1. Taotleja võib näidata, milliseid käesoleva 
määruse kohaselt esitatut andmeid ja teavet 
soovib ta käsitleda konfidentsiaalsena, sest 
selle avaldamine võiks oluliselt kahjustada 
tema konkurentsivõimet. Esitada tuleb 
kontrollitavad põhjused.
2. Pärast taotlejaga konsulteerimist 
otsustab komisjon, milliseid andmeid ja 
teavet peale lõikes 3 sätestatu tuleks hoida 
konfidentsiaalsena, ja teavitab taotlejat 
oma otsusest. 
3. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmiseid 
andmeid ja teavet:
a) tervisega seotud eriliste omadustega 
toiduaine nimetus ja olulised tunnused;
b) katseklaasis, loomadel ja inimestel 
tehtud katsete tulemused, mis on olulised 
toiduainete ja nende koostisosade mõju 
hindamisel inimeste toitumisele ja tervisele;
c) toiduainete või nende koostisosade 
avastamise või nende koguse määramise 
meetodid, mida võidakse vajada ametlikuks 
kontrolliks;
4. Vaatamata lõikele 2 peab amet nõudmise 
korral esitama komisjonile ja 
liikmesriikidele kõik enda valduses olevad 
andmed ja teabe, sealhulgas lõike 2 alusel 
konfidentsiaalseks tunnistatud andmed ja 
teabe.
5. Amet peab oma valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu taotlusi 
käsitledes järgima Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 põhimõtteid üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja Euroopa Komisjoni 
dokumentidele1.
6. Liikmesriigid, komisjon ja amet hoiavad 
konfidentsiaalsena kõik andmed ja kogu 
teabe, mis on tunnistatud 
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konfidentsiaalseks vastavalt lõikele 2, välja 
arvatud juhul, kui sellised andmed ja teave 
tuleb muuta avalikuks, kaitsmaks inimeste 
tervist. Liikmesriigid käsitlevad käesoleva 
määruse alusel saadud dokumentidele 
juurdepääsu taotlusi vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1049/2001 artiklile 5.

7. Kui taotleja võtab avalduse tagasi, siis 
liikmesriigid, komisjon ja amet hoiavad 
konfidentsiaalsena äri- ja tööstusteabe, 
sealhulgas teadus- ja arendustegevust 
puudutava teabe ning teabe, mille 
konfidentsiaalsuses komisjon ja taotleja on 
lahkarvamusel.
________________________
1 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Or. en

Justification

In order to encourage investments in research, promote innovation and ensure fair 
competition, adequate data protection is indispensable. In practice, the exclusive right of 
reference to the proprietary data will not always be sufficient because clinical trials are 
usually executed with third parties, such as universities. Most of the time manufacturers will 
grant universities the right to use the data for training, publication and further research.

*** If the amendment above is admissible, withdraw amendment 33 ***

Muudatusettepaneku esitajad: Othmar Karas

Muudatusettepanek 182
Artikkel 19 a (uus)

Artikkel 19 a
Andmekaitse

1. Teaduslikke andmeid ja muud teavet, mis 
sisaldub artiklis 10 nõutud taotluse 
toimikus ja mis on kaitstud artikliga 19, ei 
tohi seitsmeaastase perioodi jooksul alates 
loa andmise kuupäevast kasutada teise 
taotleja kasuks, välja arvatud juhul, kui 
teine taotleja on varasema taotlejaga kokku 
leppinud, et neid andmeid ja seda teavet 
võib kasutada.
2. Seitsmeaastase perioodi lõppedes võib 
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amet kasutada taotluse toimikus sisalduvate 
teaduslike andmete ja teabe alusel 
korraldatud kogu hindamise või selle osade 
tulemusi teise taotleja kasuks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Othmar Karas

Muudatusettepanek 183
Artikkel 19 b (uus)

Artikkel 19 b
Omandatud õiguste austamine

Taotluse esitamine, vastuvõtutõend või 
väitele loa andmine ei piira mis tahes 
intellektuaalomandi õigust, mis taotlejal 
võib olla sellele väitele või mis tahes 
teaduslikele andmetele või taotluse 
toimikus sisalduvale teabele. Nimetatud 
õigusi käsitletakse vastavalt ühenduse 
õigusaktidele või mis tahes siseriiklike 
õigusaktide sätetele, mis ei ole vastuolus 
ühenduse õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 184
Artikkel 20 a (uus)

Artikkel 20 a
Vaatamata direktiivi 2002/46/EÜ artiklitele 
3 ja 4 ja ilma ajaliste piiranguteta võivad 
liikmesriigid lubada oma territooriumidel 
müüa ja turustada toidulisandite tooteid, 
mis sisaldavad vitamiine ja mineraalaineid, 
mida pole loetletud direktiivi I lisas, või 
nende vorme, mida pole loetletud direktiivi 
II lisas tingimusel, et:
a) kõnealust vitamiini või mineraalainet 
kasutatakse ühes või enamas ühenduse 
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territooriumil 12. juulil 2002. a turustatud 
toidulisandis ja
c) amet ei ole selle vitamiini või 
mineraalaine kasutamise või selle sellisel 
kujul toidulisandite tootmisel kasutamise 
kohta andnud negatiivset hinnangut.

Or. en

Justification

The amendments maintain the principle of subsidiarity by allowing Member States to protect 
the health of their citizens whilst at the same time avoiding unnecessary discontinuation of 
products that have been sold safely in individual Member States for several years.

Muudatusettepaneku esitajad: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 185
Artikkel 20 b (uus)

Artikkel 20 b

Vaatamata direktiivi 2002/46/EÜ artiklitele 
3 ja 5 ja ilma ajaliste piiranguteta võivad 
liikmesriigid lubada oma territooriumidel 
müüa ja turustada toidulisandite tooteid, 
mis sisaldavad vitamiine ja mineraalaineid 
või vitamiinide ja mineraalainete vorme 
koguses, mis ületab kogust, mida võib 
kehtestada vastavalt direktiivi artikli 5 
lõikele 4 tingimusel, et toode vastab 
käesolevale määrusele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Mia De Vits

Muudatusettepanek 186
Artikli 22 lõige 1

1. Kui liikmesriigil on mõjuv põhjus arvata, 
et väide ei vasta käesolevale määrusele või 
et artiklis 7 sätestatud teaduslik tõestus on 
ebapiisav, võib see liikmesriik ajutiselt 
peatada sellise väite kasutamise oma 
territooriumil. Liikmesriik teavitab teisi 
liikmesriike ja komisjoni ning annab 

1. Seoses artikli 12 lõikega 3, kui 
liikmesriigil on mõjuv põhjus arvata, et 
väide ei vasta käesolevale määrusele või et 
artiklis 6 sätestatud teaduslik tõestus on 
ebapiisav, võib see liikmesriik paluda 
komisjonil uurida asjassepuutuva toiduaine 
märgistusel, esitlusel ja reklaamimisel 
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peatamisele põhjenduse. kasutatud väite kehtivust.
Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja 
ettevõtjat ning selgitab oma nõuet. 
Liikmesriik ei tohi väite kasutamist peatada 
enne, kui komisjon on teinud otsuse 
vastavalt käesoleva määruse artiklis 23 ette 
nähtud menetlusele.

Or. en

Justification

Een realistische aanpak is van belang.

Een grondige analyse (o.a. van de wetenschappelijke onderbouwing) is nuttig vooraleer 
dergelijke maatregelen (het gebruik opschorten van beweringen op het grondgebied van een 
lidstaat) zouden worden genomen.

Muudatusettepaneku esitaja: Mia De Vits

Muudatusettepanek 187
Artikli 22 lõige 3

3. Lõikes 1 viidatud liikmesriik võib 
kohaldada peatamist, kuni talle tehakse 
teatavaks lõikes 2 viidatud otsus.

kustutatud

Or. nl

Justification

A realistic approach is vital.

A thorough analysis (inter alia of the scientific evidence) would be useful before adopting 
such measures (suspending the use of claims within the territory of a Member State).

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 188
Artikkel 25

Hiljemalt … [jõustumise kuupäevale 
järgneva viienda kuu viimane päev+ 6 
aastat], esitab komisjon Euroopa 

Hiljemalt … [jõustumise kuupäevale 
järgneva viienda kuu viimane päev+ 3 
aastat], esitab komisjon Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule raporti käesoleva 
määruse rakendamisest, eriti nende 
toiduainete turu arengust, mille kohta 
esitatakse toitumis- ja tervisealaseid väiteid, 
lisades vajadusel oma muudatusettepanekud. 

Parlamendile ja nõukogule raporti käesoleva 
määruse rakendamisest, eriti nende 
toiduainete turu arengust, mille kohta 
esitatakse toitumis- ja tervisealaseid väiteid, 
lisades vajadusel oma muudatusettepanekud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb

Muudatusettepanek 189
Artikkel 25 a (uus)

Artikkel 25 a
Üleminekuaeg

Tervisealaseid väiteid, välja arvatud artikli 
12 lõikes 1 viidatud väiteid, mis on antud 
toiduainete, toiduainete kategooriate või 
toiduainete koostisosade kohta enne 
käesolevat määruse jõustumist kooskõlas 
olemasolevate seadusesätetega, võib 
jätkuvalt kasutada tingimusel, et taotlus 
esitatakse vastavalt artiklile 14 
kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja enne 
kuue kuu möödumist pärast lõpliku otsuse 
vastuvõtmist vastavalt artiklile 16. Selliste 
taotluste puhul ei kohaldata artikli 15 
lõigetes 1 ja 2 ning artikli 16 lõikes 1 
sätestatud ajapiiranguid.

Or. en

Justification

It is essential to provide for a transition period that allows existing, science-based, legally 
made claims to remain in use until they are appropriately brought under the proposed 
regulation.

*** If the amendment above is admissible, withdraw amendment 40 ***
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Muudatusettepaneku esitaja: Simon Coveney

Muudatusettepanek 190
Artikkel 25 b (uus)

Artikkel 25 b

Väiteid intensiivse lihaspinge korvamiseks 
mõeldud toiduainetel, mida on kasutatud 
kooskõlas siseriiklike õigusaktidega enne 
artiklis 26 sätestatud jõustumise tähtaega, 
võib kasutada, kuni jõustub komisjoni 
direktiiv toiduainetest, mis on mõeldud 
intensiivsest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, eriti sportlaste 
puhul, mis põhineb direktiivil 89/398/EMÜ 
eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta1.
_____________
1 EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.
. 

Or. en

Justification

The European Commission is currently working on a Commission Directive on foods for 
intense muscular effort, under the framework Directive on foods for particular nutritional 
uses (Directive 89/398). This upcoming Directive will clarify the requirements for claims in 
sports foods. These claims are very specific to products used by athletes and therefore the 
specific Directive enables the appropriate claims criteria to be defined. For this reason it is 
appropriate to foresee transitional measures in this regulation until the approriate Directive 
has been adopted.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 191
Artikkel 25 b (uus)

Artikkel 25 b
Üleminekumeetmed

Väiteid intensiivse lihaspinge korvamiseks 
mõeldud toiduainetel, mida on kasutatud 
kooskõlas siseriiklike õigusaktidega enne 
artiklis 26 sätestatud jõustumise tähtaega, 
võib kasutada, kuni jõustub komisjoni 
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direktiiv toiduainetest, mis on mõeldud 
intensiivsest lihaspingest tingitud 
energiakao korvamiseks, eriti sportlaste 
puhul, mis põhineb direktiivil 89/398/EMÜ 
eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta1.
_____________
1 EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.

Or. en

Justification

The European Commission is currently working on a Commission Directive on foods for 
intense muscular effort, under the Framework Directive on foods for particular nutritional 
uses (Directive 89/398). This upcoming directive will clarify the requirements for claims in 
sports foods. These claims are very specific to products used by athletes and therefore the 
specific directive enables the appropriate claims criteria to be defined. For this reason, it is 
appropriate to foresee transitional measures in this Regulation until the appropriate directive 
has been adopted.

Muudatusettepaneku esitaja: Othmar Karas

Muudatusettepanek 192
Artikkel 26

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

See kehtib alates [avaldamisele järgneva 
kuuenda kuu esimesest päevast].

See kehtib alates [avaldamisele järgneva
kaheksateistkümnenda kuu esimesest 
päevast].

Enne nimetatud kuupäeva turule viidud või 
märgistatud toiduaineid, mis ei vasta 
käesolevale määrusele, võib turustada kuni 
[avaldamisele järgneva üheteistkümnenda
kuu viimase päevani].

Enne käesoleva määruse jõustumise
kuupäeva turule viidud või märgistatud 
toiduaineid, mis ei vasta käesolevale 
määrusele, võib turustada kuni [jõustumisele
järgneva üheteistkümnenda kuu viimase 
päevani] või kuni nende säilimisaja lõpuni, 
olenevalt, kumb periood on pikem.
Alates artiklis 26 kindlaks määratud 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast 
kuni artikli 12 lõikes 2 a toodud nimekirja 
vastuvõtmiseni võivad ettevõtjad lubada 
enda vastutusel artikli 12 lõikes 1 toodud 
tervisealaseid väiteid, kui need on 



AM\562665ET.doc 77/91 PE 355.746v02-00

ET

kooskõlas käesoleva määrusega ja 
asjassepuutuvate siseriiklike 
seadusesätetega ning ei piira artiklis 22 
toodud kaitsemeetmete kehtestamist.

Olemasolevate seadusesätetega kooskõlas 
kasutatavaid tervisealaseid väiteid, välja 
arvatud artikli 12 lõikes 1 toodud väiteid, 
mis on antud toiduainete, toiduainete 
kategooriate või toiduainete koostisosade 
kohta käesoleva määruse jõustumise ajal, 
võib jätkuvalt kasutada riigis/riikides, kus 
neid turustatakse õiguspäraselt tingimusel, 
et taotlus esitatakse vastavalt artiklile 14 
kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja enne 
kuue kuu möödumist pärast lõpliku otsuse 
vastuvõtmist vastavalt artiklile 16.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 193
Artikkel 26

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

See kehtib alates [avaldamisele järgneva 
kuuenda kuu esimesest päevast].

See kehtib alates [avaldamisele järgneva
kaheksateistkümnenda kuu esimesest 
päevast].

Enne nimetatud kuupäeva turule viidud või 
märgistatud toiduaineid, mis ei vasta 
käesolevale määrusele, võib turustada kuni 
[avaldamisele järgneva üheteistkümnenda
kuu viimase päevani].

Enne käesoleva määruse jõustumise
kuupäeva turule viidud või märgistatud 
toiduaineid, mis ei vasta käesolevale 
määrusele, võib turustada kuni [jõustumisele
järgneva kaheksateistkümnenda kuu 
viimase päevani] või kuni nende säilimisaja 
lõpuni, olenevalt, kumb periood on pikem.

Alates artiklis 26 kindlaks määratud 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast 
kuni artikli 12 lõikes 2 a toodud nimekirja 
vastuvõtmiseni võivad ettevõtjad lubada 
enda vastutusel artikli 12 lõikes 1 toodud 
tervisealaseid väiteid, kui need on 
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kooskõlas käesoleva määrusega ja 
asjassepuutuvate siseriiklike 
seadusesätetega ning ei piira artiklis 22 
toodud kaitsemeetmete kehtestamist.

Olemasolevate seadusesätetega kooskõlas 
kasutatavaid tervisealaseid väiteid, välja 
arvatud artikli 12 lõikes 1 toodud väiteid, 
mis on antud toiduainete, toiduainete 
kategooriate või toiduainete koostisosade 
kohta käesoleva määruse jõustumise ajal, 
võib jätkuvalt kasutada riigis/riikides, kus 
neid turustatakse õiguspäraselt tingimusel, 
et taotlus esitatakse vastavalt artiklile 14 
kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja enne 
kuue kuu möödumist pärast lõpliku otsuse 
vastuvõtmist vastavalt artiklile 16.

Or. en

Justification

There is a need for the Regulation to foresee adequate transitional periods both in the case of 
health claims which fall under the scope of article 12 - claims based on generally accepted 
scientific data- and whether or not they are finally included under the Community list of 
permitted claims and for products with health claims, which are currently on the market but 
which will need to undergo authorisation under the current terms of the proposal.  

At the same time, the phase out period for foods placed on the market or labelled prior to the 
date of entry into force which do not comply with this Regulation needs to be extended.
Indeed the period provided for in the proposal may not be sufficient as the time needed for 
publication of the EFSA guidance, approval procedure (at least 6 months) and amendments to 
labelling and presentation may go beyond the eleven months specified in the proposal.  

This Regulation should in any case permit companies to continue marketing their products, 
which are currently on the market, provided that an application has been submitted according 
to the authorisation procedure, until a final decision has been made by EFSA and the 
Standing Committee.

Muudatusettepaneku esitaja: Simon Coveney

Muudatusettepanek 194
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
(Uus jagu pärast jagu pealkirjaga "VÄHESE ENERGIASISALDUSEGA")



AM\562665ET.doc 79/91 PE 355.746v02-00

ET

SUURE ENERGIASISALDUSEGA
Väidet, et toiduaine on suure 
energiasisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt samatähenduslikku väidet võib 
esitada ainult siis, kui toode sisaldab 
rohkem kui 60 kcal/100 ml või 250 kcal/100 
g.

Or. en

Justification

Article 2.4 provides a definition for "nutrient claim", and refers in point (a) to the energy 
(calorific value)a food "provides at a reduced or increased rate". However the annex 
currently only sets down the conditions applying to claims referring to reduced levels of 
energy. for the sake of coherence I propose also a claim referring to an increased level of 
energy  ie a "high energy claim" thus being consisten with definition in article 2.4.

Muudatusettepaneku esitaja: Christopher Heaton-Harris

Muudatusettepanek 195
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
(Uus jagu pärast jagu "VÄHESE ENERGIASISALDUSEGA")

SUURE ENERGIASISALDUSEGA
Väidet, et toiduaine on suure 
energiasisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt samatähenduslikku väidet võib 
esitada ainult siis, kui toode sisaldab 
rohkem kui 60 kcal/100 ml või 250 kcal/100 
g.

Or. en

Justification

Article 2.4. provides a definition for “ nutrition claim”, and refers in point (a) to the energy 
(calorific value) a food “ provides at a reduced or increased rate”. However, the Annex 
currently only sets down the conditions applying to claims refering to reduced levels of 
energy. For the sake of coherence, we therefore propose also a claim refering to an increased 
level of energy, ie a “high energy” claim. This would make the Annex consistent with the 
definition provided in Article 2.4.
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High energy products are, for example, used by people involved in manual work or those 
leading active lifestyles (walkers, mountaineers, etc.). These products are also used by 
diabetics to rapidly stabilise blood sugar levels.

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 196
Lisa

Toitumisalased väited ja n endele kohaldatavad tingimused
(Uus jagu pärast jagu "VÄHESE ENERGIASISALDUSEGA")

SUURE ENERGIASISALDUSEGA
Väidet, et toiduaine on suure 
energiasisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt samatähenduslikku väidet võib 
esitada ainult siis, kui toode sisaldab 
rohkem kui 60 kcal/100 ml või 250 kcal/100 
g.

Or. en

Justification

This amendment brings the annex in consistency with article 2.4 (a) referring to both 
“reduced or INCREASED rate” of calorific value.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 197
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
VÄHESE RASVASISALDUSEGA

VÄHESE RASVASISALDUSEGA VÄHESE RASVASISALDUSEGA
Väidet, et toiduaine on vähese 
rasvasisaldusega, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada ainult 
siis, kui toode sisaldab mitte rohkem kui 3 g 
rasva 100 g kohta või 1,5 g 100 ml kohta 
(1,8 g rasva 100 ml väherasvase piima 
kohta). Looduslikult vähese rasvasisaldusega 
toiduainete puhul võib kõnealuse väite 
eesliitena kasutada sõna “looduslikult”.

Väidet, et toiduaine on vähese 
rasvasisaldusega, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada ainult 
siis, kui toode sisaldab mitte rohkem kui 3 g 
rasva 100 g kohta või 1,5 g 100 ml kohta 
(1,8 g rasva 100 ml väherasvase piima 
kohta). Looduslikult vähese rasvasisaldusega 
toiduainete puhul võib kõnealuse väite 
eesliitena kasutada sõna "looduslikult". 
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Väide kehtib piiramata termini 
"väherasvane" kasutamist vastavalt EÜ 
määruse 2991/94 artiklis 5 sätestatud 
korrale.

Looduslikult vähese rasvasisaldusega 
toiduainete puhul võib kõnealuse väite 
eesliitena kasutada sõna “looduslikult”.

Or. en

Justification

The Council Regulation (EC) 2991/94 lays down the principles under which the fat product 
may bear low fat claim. Without this prejudice the claim under the draft Regulation would be 
in breach with the aforementioned Regulation – a legal act of the same level – and would 
mislead the consumer, preventing him from making a choice of fat product with lower fat 
content.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 198
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
KÜLLASTUNUD RASVAVABA

KÜLLASTUNUD RASVAVABA kustutatud
Väidet, et toiduaine ei sisalda küllastunud 
rasva, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet 
võib esitada ainult siis, kui toode ei sisalda 
rohkem kui 0,1 g
küllastunud rasva 100 g või 100 ml kohta.
Looduslikult küllastunud rasvavaba 
toiduainete puhul võib kõnealuse teabe 
eesliitena kasutada sõna “looduslikult”.

Or. en

Justification

Products other than fatty products will bear far fetching claims (e.g. [low fat] or [fat free]), 
while meeting a condition defined for this claim is not possible by any fatty product. Even 
low-erucic rape oil exceeds the condition seven times, whereas olive oil fourteen times.
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Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 199
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
VITAMIINIDE JA/VÕI MINERAALAINETE LOODUSLIK ALLIKAS

VITAMIINIDE JA/VÕI MINERAALAINETE 
LOODUSLIK ALLIKAS

Väidet, et toiduaine on vitamiinide ja/või 
mineraalainete looduslik allikas, ja tarbija 
jaoks tõenäoliselt samatähenduslikku väidet 
võib esitada ainult siis, kui toode sisaldab
100 g või 100 ml kohta vähemalt 15% 
päevasest toitumissoovitusest, mis on 
määratletud nõukogu direktiivi 
90/496/EMÜ lisas.

VITAMIINIDE JA/VÕI MINERAALAINETE 
ALLIKAS

Väidet, et toiduaine on vitamiinide ja/või 
mineraalainete allikas, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt samatähenduslikku väidet võib 
esitada ainult siis, kui toode sisaldab 
vähemalt 15% toitaine sisaldumise 
kontrollväärtusest (TSK) 100 g kohta 
(tahke aine) ja 7,5% TSK 100ml kohta 
(vedelik) või 5% TSK 100 kcal kohta 
(100kcal TSK 1 MJ kohta) või 15% TSK 
portsjoni kohta.
Looduslikult vitamiinide ja/või 
mineraalainete allikateks olevate 
toiduainete puhul võib kõnealuse väite 
eesliitena kasutada sõna “looduslikult”.

Or. en

Justification

1. The Codex Alimentarius conditions, representing grounds for international food standards, 
should be expressed in analogous EU legislation on the application of claims, which will 
enhance harmonisation of legislation:a. Claims with terms "reduced" and "increased" should 
be based on 25% difference as opposed to reference food.

b. The use of claims containing term "source" should be harmonised with Codex 
Alimentarius.

c. The claim content should be used with reference to "sodium" rather than to "salt".

d. Claims containing terms "source" and "high" with reference to vitamins and minerals in 
liquids, should be based on 7.5% RDA and 15% RDA (Recommended Daily Absorption) 
respectively.
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Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 200
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
VITAMIINIDE JA/VÕI MINERAALAINETEGA RIKASTATUD VÕI KANGENDATUD

VITAMIINIDEGA JA/VÕI 
MINERAALAINETEGA RIKASTATUD 
VÕI KANGENDATUD

LISATUD VITAMIINIDE JA/VÕI 
MINERAALAINEID

Väidet, et toiduaine on vitamiinide ja/või 
mineraalainetega rikastatud või 
kangendatud, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada ainult 
siis, kui toode sisaldab vitamiine ja/või 
mineraalaineid vähemalt direktiivi 
90/496/EMÜ lisas määratletud olulisel 
määral.

Väidet, et toiduainele on lisatud vitamiine 
ja/või mineraalaineid, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt samatähenduslikku väidet võib 
esitada ainult siis, kui toode sisaldab 
vitamiine ja/või mineraalaineid vähemalt 
direktiivi 90/496/EMÜ lisas määratletud 
olulisel määral.

Or. en

Justification

If the term “added” is used instead of “enriched and/or fortified”, the consumer is freer to 
judge whether this is a positive thing or not. In the same way that a consumer can be 
informed if a high level of vitamins and/or minerals is a natural substance in the food, the 
consumer is also entitled to know if the high level of vitamins and/or minerals is artificially 
added to the food.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 201
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
VITAMIINIDEGA JA/VÕI MINERAALAINETEGA RIKASTATUD VÕI 

KANGENDATUD

VITAMIINIDEGA JA/VÕI 
MINERAALAINETEGA RIKASTATUD 
VÕI KANGENDATUD

kustutatud

Väidet, et toiduaine on vitamiinide ja/või 
mineraalainetega rikastatud või 
kangendatud, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada 
ainult siis, kui toode sisaldab vitamiine 
ja/või mineraalaineid vähemalt direktiivi 
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90/496/EMÜ lisas määratletud olulisel 
määral.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius, representing grounds for 
international food standards, should be expressed in analogous EU legislation on the 
application of claims, which will enhance harmonisation of legislation in this area:

a. “Low cholesterol " and "cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.b. The 
use of claims containing term "source" should be harmonised with Codex Alimentarius, 
whereas term "enriched" is used as additional synonym.c. Claims containing terms "source" 
and "high" with reference to vitamins and minerals in liquids, should be based on 7.5% RDA 
and 15% RDA (Recommended Daily Absorption) respectively.

Muudatusettepaneku esitaja: Edit Herczog

Muudatusettepanek 202
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
SUURE VITAMIINIDE JA/VÕI MINERAALAINETE SISALDUSEGA

SUURE VITAMIINIDE JA/VÕI 
MINERAALAINETE SISALDUSEGA

SUURE VITAMIINIDE JA/VÕI 
MINERAALAINETE SISALDUSEGA

Väidet, et toiduaine on suure vitamiinide 
ja/või mineraalainete sisaldusega, ja tarbija 
jaoks tõenäoliselt samatähenduslikku väidet 
võib esitada ainult siis, kui toode sisaldab 
vähemalt kaks korda rohkem vitamiine 
ja/või mineraalaineid kui "vitamiinide ja 
mineraalainete allikas".

Väidet, et toiduaine on suure vitamiinide 
ja/või mineraalainete sisaldusega, ja tarbija 
jaoks tõenäoliselt samatähenduslikku väidet 
võib esitada ainult siis, kui toode sisaldab 
vähemalt kaks korda rohkem vitamiine 
ja/või mineraalaineid kui "vitamiinide ja 
mineraalide allikas".

Looduslikult suure vitamiinide ja/või 
mineraalainete sisaldusega toiduainete puhul 
võib kõnealuse väite eesliitena kasutada 
sõna “looduslikult”.

Looduslikult suure vitamiinide ja/või 
mineraalainete sisaldusega toiduainete puhul 
võib kõnealuse väite eesliitena kasutada 
sõna “looduslikult”. Kui toiduaine suur 
vitamiinide ja/või mineraalainete sisaldus 
on tingitud nende toiduainesse lisamisest, 
peab väites kasutama sõna "lisatud".

Or. en

Justification

If the term “added” is used instead of “enriched and/or fortified”, the consumer is freer to 
judge whether this is a positive thing or not. In the same way that a consumer can be 
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informed if a high level of vitamins and/or minerals is a natural substance in the food, the 
consumer is also entitled to know if the high level of vitamins and/or minerals is artificially 
added to the food.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 203
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
SUURENDATUD (MAKROTOITAINE NIMETUS) SISALDUSEGA

SUURENDATUD (MAKROTOITAINE
NIMETUS) SISALDUSEGA)

SUURENDATUD (TOITAINE VÕI MUU 
AINE NIMETUS) SISALDUSEGA

Väidet, et ühe või enama toitaine sisaldust 
on suurendatud, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada ainult 
siis, kui toode vastab väite "allikas" 
tingimustele ja sisaldust on võrreldes sarnase 
tootega suurendatud vähemalt 30%.

Väidet, et ühe või enama toitaine või muu 
aine sisaldust on suurendatud, ja tarbija 
jaoks tõenäoliselt samatähenduslikku väidet 
võib esitada ainult siis, kui toode vastab 
väite "sisaldab/allikas" tingimustele ja
sisaldust on võrreldes sarnase tootega 
suurendatud vähemalt 25%.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius should be expressed in analogous 
EU legislation on the application of claims, which will enhanceharmonisation:a. “Low 
cholesterol " and "cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.

b. Claims with terms "reduced" and "increased" should be based on 25% difference as 
opposed to reference food.

c. The use of claims containing term "source" should be harmonised with Codex 
Alimentarius, whereas term "enriched" is used as additional synonym.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 204
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
VÄHENDATUD (TOITAINE NIMETUS) SISALDUSEGA

(VÄHENDATUD (TOITAINE NIMETUS) 
SISALDUSEGA)

(VÄHENDATUD (TOITAINE VÕI MUU 
AINE NIMETUS) SISALDUSEGA)

Väidet, et ühe või enama toitaine või muu 
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Väidet, et ühe või enama toitaine sisaldust 
on vähendatud, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada ainult 
siis, kui sisaldust on võrreldes sarnase 
tootega vähendatud vähemalt 30%, välja 
arvatud mikrotoitained, mille puhul on 
lubatud 10% erinevus nõukogu direktiivis 
90/496/EMÜ seatud kontrollväärtusest.

aine sisaldust on vähendatud, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt samatähenduslikku väidet võib 
esitada ainult siis, kui sisaldust on võrreldes 
sarnase tootega vähendatud vähemalt 25%, 
välja arvatud mikrotoitained, mille puhul on 
lubatud 10% erinevus nõukogu direktiivis 
90/496/EMÜ seatud kontrollväärtusest.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius, representing grounds for 
international food standards, should be expressed in analogous EU legislation on the 
application of claims, which will enhance harmonisation:a. “Low cholesterol " and 
"cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.

b. Claims with terms "reduced" and "increased" should be based on 25% difference as 
opposed to reference food.c. The claim content should be used with reference to "sodium" 
rather than to "salt".

Muudatusettepaneku esitaja: Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 205
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
Uus jagu pärast jagu "LAHJA"

LEHMAPIIMAVALGUVABA
Väidet, et toode on lehmapiimavalguvaba, 
ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada 
ainult siis, kui toit ei sisalda ühtegi 
lehmapiimavalke sisaldavat koostisosa
või muid koostisosi, mis on tehtud 
lehmapiimast. Looduslikult 
lehmapiimavalguvabade toiduainete puhul 
võib kõnealuse väite eesliitena kasutada 
sõna "looduslikult".

Or. en
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Justification

Some 2-5% of young children in Europe suffer from an allergy to cows' milk protein. It is 
therefore important that parents, who generally do the shopping for their family, should be 
clearly informed as to which products do not contain this substance.

Muudatusettepaneku esitaja: Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 206
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
Uus jagu pärast jagu "LAHJA"

SUURE LÜHIKESE AHELAGA 
OOMEGA-3 SISALDUSEGA
Väidet selle kohta, et toode on suure 
oomega-3
sisaldusega ja muud tarbijale tõenäoliselt 

samatähenduslikku väidet võib esitada 
ainult juhul, kui vähemalt üks järgmistest 
tingimustest on täidetud:
toode sisaldab vähemalt 3 g alfa-
linoleenhapet 100g või 100ml toote kohta. 
Loodulikult suure lühikese ahelaga 
oomega-3 sisaldusega toiduainete puhul 
võib kõnealuse väite eesliitena kasutada 
sõna "looduslikult".

Or. en

Justification

The WHO recommends increasing consumption of alpha-linoleic acid so as to provide 
between 1 and 2% of energy intake, which corresponds to 2-4 g per day. Claims which help 
consumers to find products which enable them to comply with this recommendation should 
therefore be provided for in the annex.

Muudatusettepaneku esitaja: Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 207
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
Uus jagu pärast jagu "LAHJA"

SUURE PIKA AHELAGA OOMEGA-3 
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SISALDUSEGA
Väidet, et toode on suure pika ahelaga 
oomega-3
sisaldusega, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet
võib esitada ainult siis, kui järgmised 
tingimused on täidetud: toode sisaldab
vähemalt 40 mg pika ahelaga oomega-3 
molekule (st looduslikult kalaõlis leiduvad 
EPA ja DHA) 100 g või
100 ml toote kohta. Looduslikult suure pika 
ahelaga oomega-3 sisaldusega toiduainete 
puhul võib kõnealuse väite eesliitena 
kasutada sõna "looduslikult".

Or. en

Justification

The WHO and many nutrition experts and policy advisers recommend increasing our intake 
of long-chain omega-3 (EPA and DHA). The main sources of these are oily fish and foodstuffs 
containing added fish oils. Foodstuffs containing the above-mentioned quantities of long-
chain omega-3 make an important contribution to achieving the recommended intake.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 208
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
Uus jagu pärast jagu "LAHJA"

SUURE OOMEGA-3 SISALDUSEGA
Väidet, et toiduaine on kõrge omega-3 
sisaldusega, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada 
ainult siis, kui vähemalt üks järgmistest 
tingimustest on täidetud:
– minimaalselt 0,6 g alfa-linoleenhapet 
100g/100ml toote kohta;
– minimaalselt 60 mg väga pika ahelaga 
oomega-3 molekule 100g/100ml toote kohta 
kui minimaalselt 30% soovituslikust 
toitumisnormist on täidetud keskmise 
päevase tootetarbimise puhul.

Or. en
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Justification

An option of applying claim on the high content of fatty acids high omega-3 is extremely vital 
from the perspective of proper nutrition and public health of the EU population.

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb

Muudatusettepanek 209
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused

Uus jagu pärast jagu "Suure monoküllastumata rasva sisaldusega" (uus)

SUURE OOMEGA-3 SISALDUSEGA
Väidet, et toode on suure oomega-3 
sisaldusega, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada 
ainult siis, kui vähemalt üks järgmistest 
tingimustest on täidetud:
– vähemalt 3 g alfa-linoleenhapet 
100g/100ml toote kohta;
– vähemalt 60 mg väga pika ahelaga 
oomega-3 molekule 100g/100ml toote 
kohta.

Or. en

Justification

WHO recommends to increase the intake of alpha-linolenic acid to 1 to 2% energy, 
equivalent to approximately 2 to 4 g a day. The main sources of alpha-linolenic acid are 
margarine, fat spreads, cakes, biscuits, fried foods. The proposed levels mean that a 
reasonable daily intake of, e.g. 20g of margarine/fat spread would provide 0.6g alpha-
linolenic acid a day.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 210
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
Uus jagu pärast jagu "KOLESTEROOLIVABA (uus)"

VÄHESE 
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KOLESTEROOLISISALDUSEGA
Väidet, et toiduaine on vähese 
kolesteroolisisaldusega, ja muud tarbijale 
tõenäoliselt samatähenduslikku väidet võib 
esitada ainult siis, kui toode ei sisalda 
rohkem kui 0,02 g kolesterooli/100 g 
(tahked ained) või 0,01 g kolesterooli/100 
ml (vedelikud) ja
1. vähem kui 1,5 g küllastunud rasva/100 g 
(tahked ained) või

2. 0,75 g küllastunud rasva 100 ml kohta 
(vedelikud) ja mitte rohkem kui 10% 
energiast ei tohi pärineda küllastunud 
rasvadest.
Looduslikult vähese kolesteroolisisaldusega 
toitainete puhul võib kõnealuse väite 
eesliitena kasutada sõna “looduslikult”.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius, representing grounds for 
international food standards, should be expressed in analogous EU legislation on the 
application of claims, which will enhance harmonisation of legislation in this area:

a. “Low cholesterol " and "cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.b. 
The claim content should be used with reference to "sodium" rather than to "salt".

c. Claims containing terms "source" and "high" with reference to vitamins and minerals in
liquids, should be based on 7.5% RDA and 15% RDA (Recommended Daily Absorption) 
respectively.

Muudatusettepaneku esitaja: Małgorzata Handzlik

Muudatusettepanek 211
Lisa

Toitumisalased väited ja nendele kohaldatavad tingimused
Uus jagu pärast jagu "SUURE OOMEGA-3 SISALDUSEGA" (uus)

KOLESTEROOLIVABA
Väidet, et toiduaine ei sisalda kolesterooli, 
ja muud tarbijale tõenäoliselt 
samatähenduslikku väidet võib esitada 
ainult siis, kui toode ei sisalda rohkem kui 
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0,005g kolesterooli/100 g (tahked ained) 
või 0,005 g kolesterooli/100 ml (vedelikud) 
ja
– vähem kui 1,5 g küllastunud rasvu 100 g 
kohta (tahked ained) või 0,75 g 
küllastunud rasvu 100 ml kohta 
(vedelikud) ja mitte rohkem kui 10% 
energiast ei tohi pärineda küllastunud 
rasvadest, või
– 70% kõigist rasvhapetest on 
küllastumata.
Looduslikult kolesteroolivabade 
toiduainete puhul võib käesoleva väite 
eesliitena kasutada sõna “looduslikult”.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius, representing grounds for 
international food standards, should be expressed in analogous EU legislation on the 
application of claims, which will enhance harmonisation of legislation in this area:

a. “Low cholesterol " and "cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.b. 
The claim content should be used with reference to "sodium" rather than to "salt".

c. Claims containing terms "source" and "high" with reference to vitamins and minerals in 
liquids, should be based on 7.5% RDA and 15% RDA (Recommended Daily Absorption) 
respectively.
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