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Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 3

(3) Käesoleva määrusega asendatakse 
varasemad toitudes kasutada lubatud 
lisaaineid käsitlevad direktiivid ja otsused 
eesmärgiga tagada terviklike ja tõhusate 
menetluste kaudu siseturu tõhus toimimine 
ja inimeste tervise ning tarbijate huvide 
kaitse kõrge tase.

(3) Käesoleva määrusega asendatakse 
varasemad toitudes kasutada lubatud 
lisaaineid käsitlevad direktiivid ja otsused 
eesmärgiga tagada terviklike ja tõhusate 
menetluste kaudu siseturu tõhus toimimine 
ja inimeste tervise, keskkonna ning tarbijate, 
sealhulgas tarbijate, kes teatavaid aineid ei 
talu, huvide kaitse kõrge tase.

Or. en

Selgitus

Erilist tähelepanu tuleks pöörata enam ohustatud elanikerühmadele ja allergikutele. 
Enamikul neist peaks olema võimalik süüa dieettoidu asemel tavalistes poodides müüdavaid 
toiduaineid. Seepärast peaks käesoleva määruse kohaselt väljastatava loa andmise üheks 
kriteeriumiks olema, et vastava aine kasutamine ei piira allergikutele kättesaadavate 
toiduainete valikut. Talumine või mittetalumine on allergilisusest laiem mõiste, mille alla 
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kuuluvad nii isikud, kellel on raskusi teatavate lisaainete seedimisega kui ka need, kellel tekib 
mõni spetsiifiline allergiline reaktsioon.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 7

(7) Toidu lisaaineid tohib heaks kiita ja võib 
kasutada vaid juhul, kui need vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
kriteeriumidele. Toidu lisaained peavad 
olema kasutamisel ohutud, nende 
kasutamiseks peab olema tehnoloogiline 
vajadus, need ei tohi tarbijat eksitada ja 
nende kasutamine peab tarbijale kasu tooma.

(7) Toidu lisaaineid tohib heaks kiita ja võib 
kasutada vaid juhul, kui need vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
kriteeriumidele. Toidu lisaained peavad 
olema kasutamisel ohutud, nende 
kasutamiseks peab olema tehnoloogiline 
vajadus, need ei tohi tarbijat eksitada ja 
nende kasutamine peab tarbijale kasu tooma. 
Tarbija eksitamise alla kuulub näiteks 
kasutatud koostisosade kvaliteedi, toote või 
tootmisprotsessi looduslikkuse, 
toiteväärtuse ning puu- ja 
köögiviljasisaldusega seonduv, kuid see ei 
piirdu vaid nende küsimustega.

Or. en

Selgitus

See on vajalik, et paremini ühtmoodi aru saada mõiste „tarbija eksitamine” tähendusest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 28
Põhjenduse 7 esimene a lõik (uus)

Tarbija eksitamise alla kuulub näiteks 
värskuse, kasutatud koostisosade kvaliteedi, 
toote või tootmisprotsessi looduslikkuse või 
toote toiteväärtusega seonduv, kuid see ei 
piirdu vaid nende küsimustega.

Or. de

Selgitus

Käesoleva mittetäieliku loendi eesmärk on eksitamise mõiste selgitamine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 8

(8) Toidu lisaained peavad alati vastama 
heakskiidetud spetsifikatsioonile. 
Spetsifikatsioonid peavad hõlmama andmeid 
lisaaine asjakohaseks identifitseerimiseks, 
sealhulgas päritoluandmeid, ning 
spetsifikatsioonides tuleb kirjeldada 
vastuvõetavaid puhtusekriteeriume. Varem 
toidu lisaainete osas väljatöötatud 
spetsifikatsioone, mis on esitatud komisjoni 
5. juuli 1995. aasta direktiivis 95/31/EÜ, 
millega nähakse ette toiduainetes 
kasutatavate magusainete puhtuse 
erikriteeriumid, komisjoni 26. juuli 1995. 
aasta direktiivis 95/45/EÜ, millega nähakse 
ette toiduainetes kasutatavate värvainete 
puhtuse erikriteeriumid, ja komisjoni 
2. detsembri 1996. aasta direktiivis 
96/77/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes 
kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja 
magusainete) puhtuse erikriteeriumid, tuleb 
säilitada seni, kuni vastavad lisaained 
kantakse käesoleva määruse lisadesse. 
Selliste lisaainetega seotud 
spetsifikatsioonid tuleb sel hetkel näha ette 
määrusega. Kõnealused spetsifikatsioonid 
peavad olema otseselt seotud käesoleva 
määruse lisades esitatud ühenduse 
loeteludesse kantud lisaainetega. Arvestades 
nende spetsifikatsioonide keerukust ja sisu, 
ei lisata neid selguse huvides siiski nendesse 
ühenduse loeteludesse, vaid sätestatakse 
ühes või mitmes eraldi määruses.

(8) Toidu lisaained peavad vastama 
heakskiidetud spetsifikatsioonile. 
Spetsifikatsioonid peavad hõlmama andmeid 
lisaaine asjakohaseks identifitseerimiseks, 
sealhulgas päritoluandmeid, ning 
spetsifikatsioonides tuleb kirjeldada 
vastuvõetavaid puhtusekriteeriume. Varem 
toidu lisaainete osas väljatöötatud 
spetsifikatsioone, mis on esitatud komisjoni 
5. juuli 1995. aasta direktiivis 95/31/EÜ, 
millega nähakse ette toiduainetes 
kasutatavate magusainete puhtuse 
erikriteeriumid, komisjoni 26. juuli 1995. 
aasta direktiivis 95/45/EÜ, millega nähakse 
ette toiduainetes kasutatavate värvainete 
puhtuse erikriteeriumid, ja komisjoni 
2. detsembri 1996. aasta direktiivis 
96/77/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes 
kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja 
magusainete) puhtuse erikriteeriumid, tuleb 
säilitada seni, kuni vastavad lisaained 
kantakse käesoleva määruse lisadesse. 
Selliste lisaainetega seotud 
spetsifikatsioonid tuleb sel hetkel näha ette 
määrusega. Kõnealused spetsifikatsioonid 
peavad olema otseselt seotud käesoleva 
määruse lisades esitatud ühenduse 
loeteludesse kantud lisaainetega. Arvestades 
nende spetsifikatsioonide keerukust ja sisu, 
ei lisata neid selguse huvides siiski nendesse 
ühenduse loeteludesse, vaid sätestatakse 
ühes või mitmes eraldi määruses.

Or. en

Selgitus

Sõna „alati” tuleb välja jätta, kuna pärast lahustamist või muude lisaainete või 
koostisosadega segamist ei saa toidu lisaained kehtivatele spetsifikatsioonidele vastata kõigi 
aspektide, näiteks veesisalduse osas.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 8

(8) Toidu lisaained peavad alati vastama 
heakskiidetud spetsifikatsioonile. 
Spetsifikatsioonid peavad hõlmama andmeid 
lisaaine asjakohaseks identifitseerimiseks, 
sealhulgas päritoluandmeid, ning 
spetsifikatsioonides tuleb kirjeldada 
vastuvõetavaid puhtusekriteeriume. Varem 
toidu lisaainete osas väljatöötatud 
spetsifikatsioone, mis on esitatud komisjoni 
5. juuli 1995. aasta direktiivis 95/31/EÜ, 
millega nähakse ette toiduainetes 
kasutatavate magusainete puhtuse 
erikriteeriumid, komisjoni 26. juuli 1995. 
aasta direktiivis 95/45/EÜ, millega nähakse 
ette toiduainetes kasutatavate värvainete 
puhtuse erikriteeriumid, ja komisjoni 
2. detsembri 1996. aasta direktiivis 
96/77/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes 
kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja 
magusainete) puhtuse erikriteeriumid, tuleb 
säilitada seni, kuni vastavad lisaained 
kantakse käesoleva määruse lisadesse. 
Selliste lisaainetega seotud 
spetsifikatsioonid tuleb sel hetkel näha ette 
määrusega. Kõnealused spetsifikatsioonid 
peavad olema otseselt seotud käesoleva 
määruse lisades esitatud ühenduse 
loeteludesse kantud lisaainetega. Arvestades 
nende spetsifikatsioonide keerukust ja sisu, 
ei lisata neid selguse huvides siiski nendesse 
ühenduse loeteludesse, vaid sätestatakse 
ühes või mitmes eraldi määruses.

(8) Toidu lisaained peavad vastama 
heakskiidetud spetsifikatsioonile. 
Spetsifikatsioonid peavad hõlmama andmeid 
lisaaine asjakohaseks identifitseerimiseks, 
sealhulgas päritoluandmeid, ning 
spetsifikatsioonides tuleb kirjeldada 
vastuvõetavaid puhtusekriteeriume. Varem 
toidu lisaainete osas väljatöötatud 
spetsifikatsioone, mis on esitatud komisjoni 
5. juuli 1995. aasta direktiivis 95/31/EÜ, 
millega nähakse ette toiduainetes 
kasutatavate magusainete puhtuse 
erikriteeriumid, komisjoni 26. juuli 1995. 
aasta direktiivis 95/45/EÜ, millega nähakse 
ette toiduainetes kasutatavate värvainete 
puhtuse erikriteeriumid, ja komisjoni 
2. detsembri 1996. aasta direktiivis 
96/77/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes 
kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja 
magusainete) puhtuse erikriteeriumid, tuleb 
säilitada seni, kuni vastavad lisaained 
kantakse käesoleva määruse lisadesse. 
Selliste lisaainetega seotud 
spetsifikatsioonid tuleb sel hetkel näha ette 
määrusega. Kõnealused spetsifikatsioonid 
peavad olema otseselt seotud käesoleva 
määruse lisades esitatud ühenduse 
loeteludesse kantud lisaainetega. Arvestades 
nende spetsifikatsioonide keerukust ja sisu, 
ei lisata neid selguse huvides siiski nendesse 
ühenduse loeteludesse, vaid sätestatakse 
ühes või mitmes eraldi määruses.

Or. en

Selgitus

Sõna „alati” tuleb välja jätta, kuna pärast lahustamist või muude lisaainete või 
koostisosadega segamist ei saa toidu lisaained muidugi vastata kehtivatele 
spetsifikatsioonidele kõigi aspektide (näiteks veesisalduse) osas.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 12

(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta) reguleerimisalasse kuuluv 
toiduensüüm tuleks enne selle jaoks 
käesoleva määruse alusel loa väljastamist
kiita heaks vastavalt nimetatud määrusele.

(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta) reguleerimisalasse kuuluv 
toiduensüüm tuleks kiita heaks vastavalt 
nimetatud määrusele ja käesolevale 
määrusele.

Or. en

Selgitus

Siiani võis aru saada, et määrusega (EÜ) nr 1829/2003 võetakse vastu geneetiliselt 
muundatud toiduainetele ja toidu koostisosadele lubade andmise ühtne menetlus. Nõue, et 
geneetiliselt muundatud toidu lisaainele tuleb määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel luba 
taotleda, enne kui seda saab kavandatava toidu lisaainete määruse II ja III lisasse 
kandmiseks hinnata, näib olevat selle lähenemisviisiga vastuolus ja selle tulemuseks võib olla, 
et lisaaine peab läbima kaks eraldi loa andmise menetlust. See oleks liiga bürokraatlik ja 
võiks põhjustada viivitusi. 
Tuleks tagada ühtne menetlus geneetiliselt muundatud ainetest saadud toidu lisaainetele 
lubade andmiseks, kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel ette nähtud ühtse 
lähenemisega, s.t kui loa andmiseks vajalik hindamine on nõutav nii määruse 1829/2003 kui 
ka käesoleva määruse alusel, tuleks see läbi viia ühiselt ühe toiduohutusameti hindamise 
raames, selle asemel et järgida kaht eraldi loa andmise menetlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 12

(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta) reguleerimisalasse kuuluv 
toiduensüüm tuleks enne selle jaoks 
käesoleva määruse alusel loa väljastamist
kiita heaks vastavalt nimetatud määrusele.

(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.
septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta) reguleerimisalasse kuuluv 
toidu lisaaine tuleks kiita heaks vastavalt 
nimetatud määrusele ja käesolevale 
määrusele.

Or. en

Selgitus

Siiani võis aru saada, et määrusega (EÜ) nr 1829/2003 võetakse vastu geneetiliselt 
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muundatud toiduainetele ja toidu koostisosadele lubade andmise ühtne menetlus. Nõue, et 
geneetiliselt muundatud toidu lisaainele tuleb määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel luba 
taotleda, enne kui seda saab kavandatava toidu lisaainete määruse II ja III lisasse 
kandmiseks hinnata, näib olevat selle lähenemisviisiga vastuolus ja selle tulemuseks võib olla, 
et lisaaine peab läbima kaks eraldi loa andmise menetlust. See oleks liiga bürokraatlik ja 
võiks põhjustada viivitusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 33
Artikli 1 punkt b

b) toidu lisaainete toidus, toidu lisaainetes ja 
toiduensüümides kasutamise tingimused;

b) toidu lisaainete toidus, sealhulgas toidu 
lisaainetes ja toiduensüümides kasutamise 
tingimused vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EÜ) XY/2006 
(toiduensüümide kohta) viidatule, samuti 
nende toidu lõhna- ja maitseainetes 
kasutamise tingimused vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) 
XY/2006 (toidu lõhna- ja maitseainete ning 
teatavate lõhna- ja maitseaine omadustega 
toidu lisaainete kohta) viidatule;

Or. de

Selgitus

Käesolevas määruses tuleks käsitleda kogu toidu lisaainete kompleksi tervikuna, sest nii 
väldime vajadust hiljem parandusi teha.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 34
Artikli 1 punkt 2

b) toidu lisaainete toidus, toidu lisaainetes ja
toiduensüümides kasutamise tingimused;

b) toidu lisaainete toidus, toidu lisaainetes,
toiduensüümides ning toidu lõhna- ja 
maitseainetes kasutamise tingimused;

Or. en

Selgitus

„Lisaainete lisaaineid” käsitlevate eeskirjade kohaldamise järjekindluse huvides on komisjon 



AM\656334ET.doc 7/56 PE 386.367v01-00

ET

ja liikmesriigid ilmselt otsustanud võtta III lisasse selgesõnaliselt toidu lõhna- ja 
maitseainetes kasutatavad lisaained. [Praegu liigitatakse lõhna- ja maitseained toitude 
mõiste alla vastavalt artikli 3 „Mõisted” lõike 2 punkti a alapunktile ii: „kuivatatud ja 
kontsentreeritud toidud, mida lisatakse … nende lõhna- ja maitseomaduste … tõttu”]. 
Lisaainetes, ensüümides ning lõhna- ja maitseainetes kasutatavate lisaainete suhtes 
kohaldatavate eeskirjade puhul peaks kehtima ühtne kooskõlastatud lähenemisviis ning 
vastavalt tuleks kehtivate eeskirjade muutmisel tagada teksti kõigi sätete ühtne läbivaatamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 35
Artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1 a
Turule ei tooda toiduaineid, mis sisaldavad 
käesoleva määrusega vastuolus olevaid 
lisaaineid.

Or. en

Selgitus

Siin öeldakse selgelt välja ettepanekus vaikimisi juba sisalduv nõue, mida ei ole aga selle 
praeguses tekstis selgelt väljendatud. Kui toiduained sisaldavad lisaaineid, mis ei vasta 
käesoleva määruse nõuetele, siis neid turule ei lubata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 36
Artikli 2 lõike 2 punkt b

b) ained, mida kooskõlas ühenduse 
taimetervise eeskirjadega kasutatakse 
taimede ja taimsete saaduste kaitseks;

b) ained, mida kooskõlas ühenduse 
taimetervise eeskirjadega kasutatakse 
taimede ja taimsete saaduste kaitseks, kui 
neid ei jää lõpptootesse;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 37
Artikli 2 lõike 2 punkt b
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b) ained, mida kooskõlas ühenduse 
taimetervise eeskirjadega kasutatakse 
taimede ja taimsete saaduste kaitseks;

b) ained, mida kooskõlas ühenduse 
taimetervise eeskirjadega kasutatakse 
taimede ja taimsete saaduste kaitseks, välja 
arvatud koristusjärgselt säilitusainena 
kasutatavad taimekaitsevahendid;

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvad koristusjärgsed pestitsiidid nagu näiteks 
metüültsüklopropeen (1-MCP), mida kasutatakse puu- ja köögiviljade, peamiselt õunte 
säilitamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 38
Artikli 2 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) toidu tootmisel kasutatavad 
mikroorganismide kultuurid, mis võivad 
toota toidu lisaaineid, kuid mida ei kasutata 
spetsiaalselt nende tootmiseks. 

Or. en

Selgitus

1. Kooskõla saavutamiseks ettepanekuga võtta vastu määrus, mis käsitleb toiduensüüme 
(KOM (2006) 425 lõplik, artikli 2 lõige 4) ning lubade andmise ühtse menetluse (KOM (2006) 
423 lõplik) eeskirjade ühtlustamiseks tuleks määruse projekti kohaldamisalast välja jätta 
toidu lisaaineid tootvad mikroorganismide kultuurid.
2. Kääritatud toodete (nt jogurt, juust, kastmed, hapukapsas) saamiseks kasutatavaid 
mikroorganismide kultuure ei saa pidada ensüümideks ega lisaaineteks, olgugi et nad võivad 
neid tekitada. Nimetatud lisaainetel endil, mis tekivad tegelikult toidu tootmise käigus 
toimuval kääritamisprotsessil, puudub algselt iseseisev tehnoloogiline funktsioon. 
Muudatusettepanekuga välditaks õiguslikku ebaselgust ja igal üksikjuhul tekkivaid vaidlusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 39
Artikli 2 lõige 5

5. Vajaduse korral võib artikli 28 lõikes 2 
osutatud korra kohaselt otsustada, kas teatud 
aine kuulub või ei kuulu käesoleva määruse 

5. Vajaduse korral võib artikli 28 lõikes 2 a
osutatud kontrolliga regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt otsustada, kas teatud 
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reguleerimisalasse. aine kuulub või ei kuulu käesoleva määruse 
reguleerimisalasse. 

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti kooskõlla viimiseks uue komiteemenetluse otsuse sätetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 40
Artikli 3 lõike 2 punkti a sissejuhatav osa

a) toidu lisaaine – aine, mida olenemata selle 
toiteväärtusest ei kasutata tavaliselt iseseisva 
toiduna või toidule iseloomuliku 
koostisainena ja mille tahtlik tehnoloogilisel 
eesmärgil lisamine toidule selle tootmisel, 
töötlemisel, valmistamisel, käitlemisel, 
pakendamisel, transpordil või ladustamisel 
viib või võib põhjendatud oletusel viia 
selleni, et lisaaine ise või tema 
kõrvalsaadused muutuvad otseselt või 
kaudselt selliste toitude koostisosaks;
toidu lisaainetena ei käsitata siiski järgmisi 
aineid:

a) toidu lisaaine – aine, mida olenemata selle 
toiteväärtusest ei kasutata tavaliselt iseseisva 
toiduna või toidule iseloomuliku 
koostisainena ja mille tahtlik tehnoloogilisel 
eesmärgil lisamine toidule selle tootmisel, 
töötlemisel, valmistamisel, käitlemisel, 
pakendamisel, transpordil või ladustamisel 
viib või võib põhjendatud oletusel viia 
selleni, et lisaaine ise või tema 
kõrvalsaadused muutuvad otseselt või 
kaudselt selliste toitude koostisosaks; toidu 
lisaainetena ei käsitata järgmisi aineid:

Or. en

Selgitus

Lõike 2 punktis a esitatud, sissejuhatavale osale järgnevas loendis nimetatud ained on toidu 
koostisosad, mis ei ole toidu lisaained ning erinevad neist. Sõna "siiski” võib välja jätta, et ei 
tekiks valearusaama, nagu oleks mõnda neist ainetest siiski võidud pidada toidu lisaaineks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 41
Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt i

i) toidud, mis sisaldavad
magustamisomaduste tõttu lisatud mono-, 
di- või oligosahhariide;

i) magustamisomaduste tõttu lisatud mono-, 
di- või oligosahhariidid ja neid sisaldavad 
toidud;
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Or. en

Selgitus

Kuna mono- ja disahhariididel (mingil määral ka lühikese ahelaga oligosahhariididel) on 
magustamisomadused, tuleks välistavas alapunktis viidata mitte neid sisaldavatele toitudele, 
vaid vahetult nimetatud ainetele endile. Siit tuleneb loogiliselt, et ka neid aineid sisaldavaid 
toite ei käsitata toidu lisaainetena. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 42
Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt i

i) toidud, mis sisaldavad 
magustamisomaduste tõttu lisatud mono-, 
di- või oligosahhariide;

i) toidud, mis sisaldavad mono-, di- või 
oligosahhariide ja mida kasutatakse nende 
magustamisomaduste tõttu;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on jätta välja saksakeelses versioonis mono-, di- ja 
oligosahhariidide kirjeldamiseks kasutatav sõna 'Süßungsmittel' (magusaine) Seda mõistet 
tuleks kasutada ainult lisaainete puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 43
Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt i

i) toidud, mis sisaldavad 
magustamisomaduste tõttu lisatud mono-, 
di- või oligosahhariide;

i) toidud, mis sisaldavad mono-, di- või 
oligosahhariide ja mida kasutatakse nende 
magustamisomaduste tõttu;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on jätta välja saksakeelses versioonis mono-, di- ja 
oligosahhariidide kirjeldamiseks kasutatav sõna 'Süßungsmittel' (magusaine) Seda mõistet 
tuleks kasutada ainult lisaainete puhul.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 44
Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt ii

ii) värviva kõrvaltoimega kuivatatud ja 
kontsentreeritud toidud, mida lisatakse 
liittoidu tootmisel nende lõhna- ja 
maitseomaduste või toiteväärtuse tõttu;

ii) värviva kõrvaltoime ning täiendava 
tehnoloogilise toimega kuivatatud ja 
kontsentreeritud toidud, mida lisatakse 
liittoidu tootmisel nende lõhna- ja 
maitseomaduste või toiteväärtuse tõttu;

Or. de

Selgitus

Ülaltooduga seoses huvitab meid lisaks värvivale toimele ka igasugune tehnoloogiline, 
näiteks oksüdeerumise vastane toime. Pealegi ei tähenda tehnoloogiline toime, näiteks 
toiduvärvide puhul, üksnes kõrvaltoimet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 45
Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt ii

ii) värviva kõrvaltoimega kuivatatud ja 
kontsentreeritud toidud, mida lisatakse 
liittoidu tootmisel nende lõhna- ja 
maitseomaduste või toiteväärtuse tõttu;

ii) kõrvaltoime, näiteks värviva 
kõrvaltoimega kuivatatud ja kontsentreeritud 
toidud, mida lisatakse liittoidu tootmisel 
nende lõhna- ja maitseomaduste või 
toiteväärtuse tõttu;

Or. en

Selgitus

Alapunktis viidatakse toiduainetele, mida kasutatakse tihtipeale mitte nende lõhna- ja 
maitseomaduste ning toiteväärtuse, vaid mingi muu, näiteks värviva kõrvaltoime tõttu; 
seepärast teeme ettepaneku kasutada sõna „näiteks”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 46
Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt viii

viii) vereplasma, toiduželatiin, 
valguhüdrolüsaadid ja nende soolad, 

viii) vereplasma, verevalgud, toiduželatiin, 
valguhüdrolüsaadid ja nende soolad, 
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piimavalk ja gluteen; piimavalk ja gluteen;

Or. en

Selgitus

Loendisse tuleks lisada verevalgud. Esimese verefraktsiooni või verevalguna kasutati 
toiduainetes vereplasmat. Hiljem on saadud ka muid verefraktsioone / verevalke, mida 
kasutatakse samasugusel otstarbel nagu artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis viii nimetatud 
valke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 47
Artikli 3 lõike 2 punkti e alapunktid i ja ii

i) lisatud mono-, di- või oligisahhariide või i) lisatud mono- või disahhariide või
ii) toitu, mis sisaldab nende 
magustamisomaduste tõttu lisatud mono-,
di- või oligisahhariide;

ii) toitu, mis sisaldab nende 
magustamisomaduste tõttu lisatud mono- või 
disahhariide;

Or. en

Selgitus

Et saavutada kooskõla direktiiviga 94/35 toiduainetes kasutatavate magusainete kohta, 
direktiiviga 90/496 toidu toitumisalase teabega märgistuse kohta ning määrusega 1924/2006 
toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, tuleks suhkrulisandita toidu 
määratluses viidata üksnes mono- ja disahhariididele. Seepärast tuleb kõrvaldada viited 
oligosahhariididele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 48
Artikli 3 lõike 2 punkt f

f) vähendatud energiasisaldusega toit –
algupärase toidu või samalaadse tootega 
võrreldes vähemalt 30% võrra vähendatud 
energiasisaldusega toit;

f) vähendatud energiasisaldusega toit –
algupärase toidu või samalaadse tootega 
võrreldes vähemalt 25% võrra vähendatud 
energiasisaldusega toit;

Or. de
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Selgitus

Codex Alimentariuses nõutakse energiasisalduse vähendamist 25% võrra. Muudatus on 
vajalik seetõttu, et siiani säilinud lahknemine on korduvalt põhjustanud kaubandustõkkeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 49
Artikli 3 lõike 2 punkt f

f) vähendatud energiasisaldusega toit –
algupärase toidu või samalaadse tootega 
võrreldes vähemalt 30% võrra vähendatud 
energiasisaldusega toit;

f) vähendatud energiasisaldusega toit –
algupärase toidu või samalaadse tootega 
võrreldes vähemalt 25% võrra vähendatud 
energiasisaldusega toit;

Or. pl

Selgitus

Nõuet vähendada toidu energiasisaldust vähemalt 30% võrra, et seda saaks liigitada 
vähendatud energiasisaldusega toiduks, on raske täita ning see ei ole kooskõlas 
rahvusvaheliste, s.t Codex Alimentariuse normidega. 30% künnise säilitamine takistab 
uuendusi vähendatud energiasisaldusega toitude valdkonnas, mis on praegusajal rasvumisest 
põhjustatud muresid silmas pidades kahetsusväärne. Ka ei sobi see hästi kokku üldise 
poliitikaga, mis näeb ette toiduainete töötlemist nii, et saaks pakkuda tervislikumaid 
valikuvõimalusi, sealhulgas vähendatud energiasisaldusega toiduaineid. Künnis tuleks 
alandada 25% tasemele, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt kokku lepitud Codex 
Alimentariuse suunistega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 50
Artikli 3 lõike 2 punkt f

f) vähendatud energiasisaldusega toit –
algupärase toidu või samalaadse tootega 
võrreldes vähemalt 30% võrra vähendatud 
energiasisaldusega toit;

f) vähendatud energiasisaldusega toit –
algupärase toidu või samalaadse tootega 
võrreldes vähemalt 25% võrra vähendatud 
energiasisaldusega toit;

Or. en

Selgitus

Nõuet vähendada toidu energiasisaldust vähemalt 30% võrra, et seda saaks liigitada 
vähendatud energiasisaldusega toiduks, on raske täita ning see ei ole kooskõlas 
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rahvusvaheliste normide, s.t Codex Alimentariusega. 30% künnise säilitamine takistab 
uuendusi vähendatud energiasisaldusega toitude valdkonnas, mis on praegusajal rasvumisest 
põhjustatud muresid silmas pidades kahetsusväärne. Ka ei sobi see hästi kokku 
üldpoliitikaga, mis näeb ette toiduainete töötlemist nii, et saaks pakkuda tervislikumaid 
valikuvõimalusi, sealhulgas vähendatud energiasisaldusega toiduaineid. Künnis tuleks 
alandada 25% tasemele, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt kokku lepitud Codex 
Alimentariuse suunistega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 51
Artikli 3 lõike 2 punkt f

f) vähendatud energiasisaldusega toit –
algupärase toidu või samalaadse tootega 
võrreldes vähemalt 30% võrra vähendatud 
energiasisaldusega toit;

f) vähendatud energiasisaldusega toit –
algupärase toidu või samalaadse tootega 
võrreldes vähemalt 25% võrra vähendatud 
energiasisaldusega toit;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus aitab ühtlustada nõudeid rahvusvaheliste standarditega. Codex 
Alimentariuse normatiivi kohaselt saab vähendatud energiasisalduse väidet esitada siis, kui 
energiasisaldust vähendatakse 25% võrra. Kuna käesolevas ettepanekus toodud piirmäär 
ligikaudu ühtib tingimusega, mis tuleb täita magusainete kasutamisel, looks siin muudatuse 
tegemine tingimused ELi toitumisalaste väidete osas kehtivate normatiivide vastavusse 
viimiseks Codexi normatiividega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 52
Artikli 3 lõike 2 punkt g

g) lauamagusaine – lubatud magusaine, mis 
võib sisaldada teisi toidulisandeid ja/või 
toidu koostisosi ja mis on suhkru asendajana 
ettenähtud müügiks lõpptarbijale.

g) lauamagusaine – lubatud magusaine, mis 
võib sisaldada teisi toidulisandeid ja/või 
toidu koostisosi ja mis on suhkrute
asendajana ette nähtud müügiks 
lõpptarbijale.

Or. en

Selgitus

Määratluses tuleks viidata suhkrutele mitmuses, kuna suhkur (s.t sahharoos) ei ole ainuke 
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toiteväärtust omav süsivesik, millel on magusaine omadused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 53
Artikli 3 lõike 2 punkt g a (uus)

g a) vähendatud suhkrusisaldusega toit –
samalaadse tootega võrreldes vähemalt 
30% võrra vähendatud mono- ja 
disahhariidide sisaldusega toit; 

Or. en

Selgitus

1. Kooskõla saavutamiseks määrusega 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja 
tervisealaste väidete kohta. Vastavalt määrusele 1924/2006 saab väite „vähendatud” esitada 
siis, kui mingi konkreetse toitaine (tavaliselt rasva või suhkrute) sisaldust vähendatakse 
samalaadse tootega võrreldes vähemalt 30% võrra. 
2. Õigusliku selguse loomiseks tuleks lisada käesolevasse õigusakti vähendatud 
suhkrusisaldusega toidu mõiste.
3. Käesoleva määratluse viide mono- ja disahhariididele on kooskõlas lõike 2 punkti e 
alapunktidega i ja ii ja seda tuleks kasutada ka siin, et vältida sõna „suhkrud” igasugust 
väärtõlgendamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 54
Artikli 3 lõike 2 punkt g b (uus)

g b) quantum satis tähendab, et piirnormi 
ei ole kindlaks määratud. Magusaineid 
kasutatakse siiski heade tootmistavade 
kohaselt ja ainult ettenähtud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikul doositasemel ning 
eeldusel, et tarbijat ei viida eksitusse.
1 Määratlus on võetud direktiivi 94/35/EÜ 
(magusained) artikli 2 lõikest 5.

Or. en

Selgitus

Quantum satis: artikli 10 lõikes 2 viidatud mõiste „quantum satis” määratlus tuleks lisada 
käesolevasse artiklisse teiste mõistete juurde.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 55
Artikli 4 lõige 1

1. Toidu lisaainena võib viia turule ja 
kasutada toidus vaid II lisas esitatud 
ühenduse loetellu kantud toidu lisaaineid, 
sealhulgas direktiivi 89/398/EMÜ 
reguleerimisalasse kuuluvaid eritoiduks 
ettenähtud toiduaineid.

1. Toidu lisaainena võib viia turule ja 
kasutada toidus vaid II lisas esitatud 
ühenduse loetellu kantud toidu lisaaineid 
seal nimetatud ja loetletud eesmärkidel.

Or. de

Selgitus

Direktiivis 95/2/EÜ esitatud lisaainete ja nende kasutuseesmärkide vaheline seos tuleks 
eeskirjade rikkumise ja õigusliku ebakindluse vältimiseks lisada ka uude määrusesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 56
Artikli 4 lõige 5

5. Toidu lisaained peavad igal ajahetkel
vastama artiklis 12 osutatud 
spetsifikatsioonidele.

5. Toidu lisaained peavad vastama artiklis 
12 osutatud spetsifikatsioonidele.

Or. en

Selgitus

Sõnad „igal ajahetkel” tuleks välja jätta, kuna pärast lahustamist või muude lisaainete või 
koostisosadega segamist ei saa toidu lisaained muidugi enam kehtivatele spetsifikatsioonidele 
vastata kõigi aspektide (näiteks veesisalduse) osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 57
Artikli 4 lõige 5

5. Toidu lisaained peavad igal ajahetkel
vastama artiklis 12 osutatud 

5. Toidu lisaained peavad vastama artiklis 
12 osutatud spetsifikatsioonidele.



AM\656334ET.doc 17/56 PE 386.367v01-00

ET

spetsifikatsioonidele.

Or. en

Selgitus

Sõnad „igal ajahetkel” tuleb välja jätta, kuna pärast lahustamist või muude lisaainete või 
koostisosadega segamist ei saa toidu lisaained muidugi enam kehtivatele spetsifikatsioonidele 
vastata kõigi aspektide (näiteks veesisalduse) osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 58
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a
Ühtegi toidu lisaainet ja/või sellist lisaainet 
sisaldavat toitu ei või turule tuua ja/või 
ringlusse lasta, kui vaadeldava 
toiduensüümi kasutamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määruse nõuetega.

Or. de

Selgitus

Selliste ainete kasutamise selgesõnaline keeld teenib selgema õigusemõistmise huve ning on 
mõeldud õigusliku ebaselguse ennetamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 59
Artikli 5 lõike 1 punkt a

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei põhjusta see kavandatud 
kasutustasemel probleeme tarbijate tervisele;

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei põhjusta see kavandatud 
kasutustasemel või kasutustingimustes
probleeme tarbijate tervisele;

Or. en

Selgitus

Lisaaine kasutamistingimused võivad tarbija tervisele halvasti mõjuda. Näiteks võivad 
temperatuurimuutused muuta aine mürgisemaks. Selle üks näide on aspartaam: uuringud 
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näitavad, et kuumutamisel laguneb see mitmeks erinevaks aineks, millest mõned (näiteks 
metanool) on mürgised.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 60
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) selle järele on põhjendatud tehnoloogiline 
vajadus, mida ei saa rahuldada teiste 
majanduslikult või tehnoloogiliselt 
teostatavate vahenditega;

b) selle järele on tarbija kasu seisukohalt 
põhjendatud tehnoloogiline vajadus, mida ei 
saa rahuldada teiste majanduslikult või 
tehnoloogiliselt teostatavate vahenditega;

Or. en

Selgitus

Kui leidub alternatiive, mis kujutavad endast väiksemat ohtu inimeste tervisele ja 
valikuvabadusele ning keskkonnale, tuleks neid kasutada esmajärjekorras.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 61
Artikli 5 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) see ei kitsenda toiduvalikut, mis on 
kättesaadavallergikutele või isikutele, kes 
teatavaid toite ei talu.

Or. en

Selgitus

Ülalnimetatud kriteeriumite kohaselt võib lisaaine või selle kasutamise mõju olla nii 
positiivne kui ka negatiivne. Seepärast tuleb lõppkokkuvõttes võrrelda selle erinevaid plusse 
ja miinuseid. Talumine või mittetalumine on allergilisusest laiem mõiste, mille alla kuuluvad 
nii isikud, kellel on raskusi teatavate lisaainete seedimisega kui ka need, kellel tekib mõni 
spetsiifiline allergiline reaktsioon.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 62
Artikli 5 lõige 1 a (uus)
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1 a. Toidu lisaainetena ei või kasutada 
nanoosakesi.

Or. en

Selgitus

Nanoosakeste puhul on vaja spetsiaalset riskide hindamist. Käesoleva määruse sätted ei sobi 
selle areneva tehnoloogiaga seotud spetsiifiliste riskide hindamiseks. Kui kasutada 
nanoosakesi toidu tootmisel, peaksid sellist kasutamist reguleerima vastavad konkreetsed 
õigusaktid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 63
Artikli 5 lõige 1 b (uus)

1 b. Ka siis, kui lisaaine võib avaldada 
mõju inimeste tervisele vastavalt lõike 1 
punktile a a, keskkonnale vastavalt lõike 1 
punktile c b või allergikutele ja teatavaid 
toite mittetaluvatele isikutele 
kättesaadavate toiduainete valikule 
vastavalt lõike 1 punktile c a, võib selle 
kasutamist lubada, kui lõikes 2 nimetatud 
aine soodne ja kasulik mõju tarbijatele 
kaalub üles vastavad negatiivsed mõjud.

Or. en

Selgitus

Ülalnimetatud kriteeriumite kohaselt võib lisaaine või selle kasutamise mõju olla nii 
positiivne kui ka negatiivne. Seepärast tuleb lõppkokkuvõttes võrrelda selle erinevaid plusse 
ja miinuseid. Talumine või mittetalumine on allergilisusest laiem mõiste, mille alla kuuluvad 
nii isikud, kellel on raskusi teatavate lisaainete seedimisega kui ka need, kellel tekib mõni 
spetsiifiline allergiline reaktsioon.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 64
Artikli 5 lõike 2 punkt c

c) toidu säilivuse või stabiilsuse 
suurendamine või selle organoleptiliste 

c) toidu säilivuse või stabiilsuse 
suurendamine või selle organoleptiliste 
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omaduste parandamine, kui see ei muuda 
toidu laadi, olemust või kvaliteeti ega eksita 
tarbijat;

omaduste parandamine, kui see ei muuda 
toidu laadi, olemust või kvaliteeti ega eksita 
tarbijat. See puudutab näiteks värskust, 
kasutatud koostisosade kvaliteeti, toote 
looduslikkust ning puu- ja 
köögiviljasisaldust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Martin, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 65
Artikli 5 lõige 3 a (uus)

3 a. Välja arvatud ärisaladuse alla 
kuuluvad teadmised ja teave, mis peavad 
jääma konfidentsiaalseks, viidatakse toidu 
lisaainele loa andmisel selgesõnaliselt ja 
läbipaistvalt lõigetes 1–3 loetletud 
kriteeriumitega seotud kaalutlustele ning 
selgitatakse, millest tulenes lõplik otsus.

Or. en

Selgitus

Kui avalikult teatatakse, kuidas loa andmine vastab ettepanekus nimetatud tingimustele, 
suurendab see toidu lisaainetele lubade andmise avatust ja läbipaistvust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 66
Artikli 5 lõige 3 a (uus)

3 a. Välja arvatud ärisaladuse alla 
kuuluvad teadmised ja teave, mis peavad 
jääma konfidentsiaalseks, viidatakse toidu 
lisaainele loa andmisel selgesõnaliselt ja 
läbipaistvalt lõigetes 1–3 loetletud 
kriteeriumitega seotud kaalutlustele ning 
selgitatakse, millest tulenes lõplik otsus.

Or. en
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Selgitus

Kui avalikult teatatakse, kuidas loa andmine vastab ettepanekus nimetatud tingimustele, 
suurendab see toidu lisaainetele lubade andmise avatust ja läbipaistvust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 67
Artikli 6 punkt a

a) suhkru asendamine vähendatud 
energiasisaldusega toidu, kaariest 
mittetekitava toidu või suhkrulisandita toidu 
tootmisel;

a) suhkru asendamine vähendatud 
energiasisaldusega toidu, 
mittekantserogeense toidu, vähendatud 
suhkrusisaldusega toidu või suhkrulisandita 
toidu tootmisel;

Or. en

Selgitus

1. Kooskõla saavutamine määrusega 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja 
tervisealaste väidete kohta, milles lubatakse kasutada vähendatud suhkrusisalduse väidet.
2. Õigusliku selguse loomiseks tuleks lisada käesolevasse õigusakti vähendatud 
suhkrusisaldusega toidu mõiste. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 68
Artikli 6 punkt b

b) säilimisaja pikendamine suhkru 
asendamise tõttu;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säilimisaja pikendamine ei ole magusainete kasutamise peamine põhjus ning I lisas esitatud 
magusaine mõiste seda ei hõlma. Kui magusaineid kasutatakse säilimisaja pikendamiseks, 
peab nende kasutamiseks loa andma vastavalt artiklis 5 sätestatule.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 69
Artikli 6 punkt b

b) säilimisaja pikendamine suhkru 
asendamise tõttu;

b) säilimisaja pikendamine;

Or. de

Selgitus

Suhkrut asendavate koostisosade kasutamine ei pikenda alati säilimisaega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 70
Artikli 6 punkt b

b) säilimisaja pikendamine suhkru 
asendamise tõttu;

b) säilimisaja pikendamine;

Or. en

Selgitus

Suhkru asendamine magusainetega iseenesest säilimisaega ei pikenda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 71
Artikkel 7

Toidu lisaaine võib kanda II lisas esitatud 
ühenduse loetelu värvainete 
funktsionaalrühma vaid juhul, kui seda 
lisaks kasutamisele ühel või mitmel artikli 5 
lõikes 2 sätestatud eesmärgil kasutatakse ka 
ühel järgmistest eesmärkidest:

Toidu lisaaine võib kanda II lisas esitatud 
ühenduse loetelu värvainete 
funktsionaalrühma vaid juhul, kui seda 
lisaks kasutamisele ühel või mitmel artikli 5 
lõikes 2 sätestatud eesmärgil kasutatakse ka 
toidu esialgse välimuse taastamiseks, kui 
toidu värvus on töötlemisel, ladustamisel, 
pakendamisel ja jaotamisel muutunud ja 
see ei ole enam isuäratav, kusjuures ei tohi 
aga viia tarbijaid eksiarvamusele, nagu 
oleks toit värskem või vähem intensiivselt 
töödeldud, kui see tegelikult on.
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a) toidu esialgse välimuse taastamine, kui 
toidu värvus on töötlemisel, ladustamisel, 
pakendamisel ja jaotamisel muutunud ja 
see ei ole enam isuäratav;
b) toidule ahvatlevama välimuse andmine;
c) iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmine.

Or. en

Selgitus

Värvide kasutamisel ei tohi tarbijaid eksitada sellega, et antakse vähem isuäratavale toidule 
isuäratav välimus, luuakse ekslik mulje teatavate koostisosade kasutamisest toidus või 
pannakse tarbijad pidama tugevasti töödeldud toitu looduslikumaks või värskemaks, kui see 
tegelikult on. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 72
Artikli 7 punktid b ja c

b) toidule ahvatlevama välimuse andmine; b) toidule ahvatlevama välimuse andmine,
näiteks teatavate toitudega tavaliselt 
seostatavate lõhnade ja maitsete tekitamise 
või iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmisega;

c) iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmine.

Or. en

Selgitus

Kehtiv direktiiv värvainete kohta lubab kasutada värvaineid teatavate toitudega tavaliselt 
seostatavate lõhnade ja maitsete tekitamiseks ning iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmiseks. Vastav säte tuleks jätta ka kavandatavasse määrusesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 73
Artikli 7 punktid b ja c
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b) toidule ahvatlevama välimuse andmine; b) toidule ahvatlevama välimuse andmine,
näiteks teatavate toitudega tavaliselt 
seostatavate lõhnade ja maitsete tekitamise 
või iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmisega;

c) iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmine.

Or. en

Selgitus

Kehtiv direktiiv värvainete kohta lubab ka kasutada värvaineid teatavate toitudega tavaliselt 
seostatavate lõhnade ja maitsete tekitamiseks ning iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmiseks. Vastav säte tuleks jätta ka kavandatavasse määrusesse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 74
Artikli 7 punktid b ja c

b) toidule ahvatlevama välimuse andmine; b) toidule ahvatlevama välimuse andmine,
näiteks teatavate toitudega tavaliselt 
seostatavate lõhnade ja maitsete tekitamise 
või iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmisega;

c) iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmine.

Or. en

Selgitus

Kehtiv direktiiv värvainete kohta lubab ka kasutada värvaineid teatavate toitudega tavaliselt 
seostatavate lõhnade ja maitsete tekitamiseks ning iseenesest värvitule toidule värvuse 
andmiseks. On väga tähtis, et vastav säte jääks ka kavandatavasse määrusesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 75
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7 a
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Lõhna- ja maitsetugevdajatele kehtivad 
eritingimused

Toidu lisaaine kasutamist lõhna- ja 
maitsetugevdajana võib lubada üksnes 
järgmistel juhtudel: 
a) tehnoloogilist vajadust selle järele on 
selgelt näidatud ning soovitud efekti ei ole 
võimalik saavutada vürtside abil;
b) see ei pane tarbijat ekslikult arvama, et 
toidu maitse on saavutatud vürtside abil.

Or. en

Selgitus

Lõhna- ja maitsetugevdajate kasutamine ei tohi tarbijaid eksitada. Nende kasutamist ei tohi 
lubada (kallimate) vürtside koguse vähendamiseks töödeldavas toidus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 76
Artikli 8 lõige 1

1. Toidu lisaained võib lisaaine peamise 
tehnoloogilise funktsiooni alusel määrata 
ühte I lisas esitatud funktsionaalrühma. 

1. Toidu lisaained võib lisaaine peamise 
funktsiooni alusel määrata ühte I lisas 
esitatud funktsionaalrühma ja neid võib 
kasutada ainult selle funktsiooni 
täitmiseks.

Toidu lisaaine määramine 
funktsionaalrühma ei välista selle 
kasutamist mitmel eesmärgil.

Or. de

Selgitus

Direktiivis 95/2/EÜ esitatud lisaainete ja nende kasutuseesmärkide vaheline seos tuleks 
eeskirjade rikkumise ja õigusliku ebakindluse vältimiseks lisada ka uude määrusesse. Sõna 
„tehnoloogiline” tekitab siinkohal ainult segadust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 77
Artikli 8 lõige 2

2. Seoses teaduse või tehnika arenguga võib 
vajaduse korral artikli 28 lõikes 2 osutatud 
korra kohaselt lisada I lisasse täiendavaid 
funktsionaalrühmi. 

2. Seoses teaduse või tehnika arenguga võib 
vajaduse korral lisada I lisasse täiendavaid 
funktsionaalrühmi. 

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et kõigi muudatuste tegemine käesoleva määruse lisades toimuks 
kaasotsustamismenetluse alusel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 78
Artikli 9 lõike 2 punktid a ja b

a) toidu lisaaine nimetus ja selle E-number, 
kui see on määratud;

a) toidu lisaaine nimetus, funktsionaalrühm
ja E-number, kui see on määratud;

b) toidud, millesse võib seda toidu lisaainet 
lisada;

b) toidud ja/või toidu lisaained ja/või 
toiduensüümid ja/või toidu lõhna- ja 
maitseained, millesse võib seda toidu 
lisaainet lisada;

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõike 2 punkt a: ühenduse loetelu peaks sisaldama täielikku teavet sellesse kantud 
toidu lisaainete kohta – lisaaine nimetust, funktsionaalrühma ja E-numbrit.
Artikli 9 lõike 2 punkt b: parandus on tehtud kooskõla saavutamiseks, kuna artikli 9 lõikes 2 
viidatakse nii II lisas (toidus olevad lisaained) kui ka III lisas (toidu lisaainetes, 
toiduensüümides ning lõhna- ja maitseainetes olevad lisaained) loetletavatele lisaainetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 79
Artikli 9 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) teised toidu lisaained, mida ei saa 
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kasutada koos vaadeldava toidu lisaainega.

Or. en

Selgitus

Mõned lisaained reageerivad omavahel ja moodustavad uue ühendi, mille omadused ja mõju 
inimtervisele või keskkonnale erinevad selle koostisainete vastavatest näitajatest. Kui selle 
tulemuseks on kahjulik või toksiline mõju, tuleb toidu lisaainete vastav kombinatsioon lisades 
ära näidata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 80
Artikli 10 lõige 2

2. Kui see on asjakohane, ei kehtestata toidu 
lisaaine jaoks piirnorme (quantum satis). 
Sellisel juhul tuleb toidu lisaainet kasutada 
hea tootmistava kohaselt tasemel, mis ei ole 
kavandatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust tasemest kõrgem, ja tingimusel, 
et tarbijat ei eksitata.

2. Kui see on asjakohane, ei kehtestata toidu 
lisaaine jaoks piirnorme (quantum satis). 
Sellisel juhul tuleb toidu lisaainet kasutada 
artikli 3 lõike 2 punktis g b esitatud 
määratluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Vt selgitusi artikli 3 lõike 2 (mõisted) juurde. Käesolevas artiklis tuleks viidata mõiste 
„quantum satis” määratlusele ja artikli teksti vastavalt muuta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 81
Artikli 10 lõige 3

3. Toidu lisaainete kasutamise piirnorme, 
mis on sätestatud II lisas, kohaldatakse 
valmistoidu suhtes, mis on valmistatud 
vastavalt kasutusjuhendile, kui ei ole 
sätestatud teisiti.

3. Toidu lisaainete, sealhulgas vajadusel 
lahjendatud kujul, kasutamise piirnorme, 
mis on sätestatud II lisas, kohaldatakse 
valmistoidu suhtes, mis on valmistatud 
vastavalt kasutusjuhendile, kui ei ole 
sätestatud teisiti.

Or. de
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Selgitus

Toidu lisaaineid kasutatakse tootmises ka lahjendatud kujul ja seda tuleks samuti arvesse 
võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 82
Artikkel 11

Toidu lisaaine, mis kuulub määruse (EÜ) nr 
1829/2003 reguleerimisalasse, võib kanda 
käesoleva määruse II ja III lisas esitatud 
ühenduse loeteludesse alles pärast seda, kui 
selle lisaaine jaoks on antud luba määruse 
(EÜ) nr 1829/2003 artiklis 7 osutatud korra
kohaselt.

Ilma et see piiraks artikli 4 lõigete 1 ja 2 
kohaldamist, võib toidu lisaaine, mis kuulub 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 
reguleerimisalasse, turule viia ja seda 
toiduainetes kasutada alles pärast seda, kui 
selle lisaaine jaoks on antud luba määruse 
(EÜ) nr 1829/2003 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Siiani võis aru saada, et määrusega (EÜ) 1829/2003 võetakse vastu ühtne menetlus 
geneetiliselt muundatud toiduainetele ja toidu koostisainetele lubade andmise kohta. Nõue, et 
geneetiliselt muundatud toidu lisaainele tuleb määruse (EÜ) 1829/2003 alusel luba taotleda, 
enne kui on võimalik hinnata, kas selle võib lisada kavandatava toidu lisaainete määruse II ja 
III lisasse, tundub olevat selle lähenemisega vastuolus ja selle tulemuseks võib olla, et 
lisaaine peab läbima kaks eraldi loa andmise menetlust. See oleks liiga bürokraatlik ja võiks
põhjustada viivitusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 83
Artikkel 11

Toidu lisaaine, mis kuulub määruse (EÜ) nr 
1829/2003 reguleerimisalasse, võib kanda 
käesoleva määruse II ja III lisas esitatud 
ühenduse loeteludesse alles pärast seda, kui 
selle lisaaine jaoks on antud luba määruse 
(EÜ) nr 1829/2003 artiklis 7 osutatud korra 
kohaselt. 

Toidu lisaaine, mis on toodetud GMOdest 
või nende abil või mis kuulub määruse (EÜ) 
nr 1829/2003 reguleerimisalasse, võib kanda 
käesoleva määruse II ja III lisas esitatud 
ühenduse loeteludesse alles pärast seda, kui 
selle lisaaine jaoks on antud luba määruse 
(EÜ) nr 1829/2003 artiklis 7 osutatud korra 
kohaselt. See peab olema selgelt 
märgistatud, kusjuures märgisel aine 
nimetuse või E-numbri kõrval peavad 
olema sõnad "toodetud GMOdest".
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Or. en

Selgitus

Toidu lisaained, mis on toodetud geneetiliselt muundatud organismidest või 
mikroorganismidest, peaksid olema selgesti märgistatud, et tagada tarbijate valikuvabadus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 84
Artikkel 11

Toidu lisaaine, mis kuulub määruse (EÜ) nr 
1829/2003 reguleerimisalasse, võib kanda 
käesoleva määruse II ja III lisas esitatud 
ühenduse loeteludesse alles pärast seda, kui 
selle lisaaine jaoks on antud luba määruse 
(EÜ) nr 1829/2003 artiklis 7 osutatud korra
kohaselt.

Ilma et see piiraks artikli 4 lõigete 1 ja 2 
kohaldamist, võib toidu lisaaine, mis kuulub 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 
reguleerimisalasse, turule viia ja seda 
toiduainetes kasutada ainult siis, kui selle 
lisaaine jaoks on antud luba määruse (EÜ) nr 
1829/2003 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Siiani võis aru saada, et määrusega (EÜ) 1829/2003 võetakse vastu ühtne menetlus 
geneetiliselt muundatud toiduainetele ja toidu koostisainetele lubade andmise kohta. Nõue, et 
geneetiliselt muundatud toidu lisaainele tuleb määruse (EÜ) 1829/2003 alusel luba taotleda, 
enne kui on võimalik hinnata, kas selle võib lisada kavandatava toidu lisaainete määruse II ja 
III lisasse, tundub olevat selle lähenemisega vastuolus ja selle tulemuseks võib olla, et 
lisaaine peab läbima kaks eraldi loa andmise menetlust. See oleks liiga bürokraatlik ja võiks 
põhjustada viivitusi. 
Tuleks tagada ühtne menetlus geneetiliselt muundatud ainetest saadud toidu lisaainetele 
lubade andmiseks, kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel ettenähtud ühtse 
lähenemisega, st kui hindamine loa andmiseks on nõutav nii määruse 1829/2003 kui ka 
käesoleva määruse alusel, tuleks see läbi viia ühiselt ühe toiduohutusameti hindamise 
raames, selle asemel et järgida kaht eraldi loa andmise menetlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 85
Artikkel 13

Toidu lisaaineid ei tohi kasutada töötlemata 
toidus, kui sellist kasutust ei ole II lisaga 
eraldi ette nähtud.

Toidu lisaaineid ei tohi kasutada töötlemata 
toidus, kui sellist kasutust ei ole II lisaga 
eraldi ette nähtud. Töötlemata toidus ei 
kasutata lisaaineid eesmärgiga muuta toit 
visuaalselt meeldivamaks või eksitada 
tarbijat mis tahes moel toidu värskuse või 
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toiteväärtuse suhtes.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 86
Artikkel 14

Värv- ja magusaineid ei tohi kasutada 
direktiivis 89/398/EMÜ osutatud imiku- ja 
väikelastetoitudes, sealhulgas 
meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud 
imikute ja väikelaste dieettoitudes, kui 
käesoleva määruse II lisas ei ole seda eraldi 
sätestatud.

Värv- ja magusaineid ei tohi kasutada 
imikutele ja kuni 12-aastastele lastele 
mõeldud toitudes ega direktiivi 
89/398/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvates 
toitudes, sealhulgas meditsiiniliseks 
eriotstarbeks ette nähtud imikute ja 
väikelaste dieettoitudes, kui käesoleva 
määruse II lisas ei ole seda eraldi sätestatud.

Värvaineid ei kasutata spetsiaalselt lastele 
turustatavates toitudes. 

Or. en

Selgitus

Lapsi on värv- ja magusaineid sisaldavate toitude abil võimalik kergemini eksitada. Seda 
tuleks arvesse võtta niisuguste lisaainete kasutamiseks loa andmisel vastavalt artiklis 5 
toodud kriteeriumidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 87
Artikli 16 lõike 1 punkt b

b) toidus, millele on lisatud lõhna- ja 
maitseaineid, kui toidu lisaaine:

b) toidus, millele on lisatud toidu lisaainet, 
toiduensüümi või lõhna- ja maitseaineid, kui 
toidu lisaaine:

i) on käesoleva määruse kohaselt lõhna- ja 
maitseaines lubatud;

i) on käesoleva määruse kohaselt toidu 
lisaaines, toiduensüümis või lõhna- ja 
maitseaines lubatud;

ii) on toidule lõhna- ja maitseaine kaudu üle 
kandunud;

ii) on toidule toidu lisaaine, toiduensüümi 
või lõhna- ja maitseaine kaudu üle 
kandunud;

iii) ei oma valmistoidus mingisugust iii) ei oma valmistoidus mingisugust 
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tehnoloogilist funktsiooni; tehnoloogilist funktsiooni;

Or. en

Selgitus

Artikli 16 lõike 1 punkt b peaks sisaldama ka toidu lisaainetes ja toiduensüümides (ja lõhna-
ja maitseainetes) kasutatavaid lisaaineid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 88
Artikli 16 lõige 4

4. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, on 
tehismagusaine olemasolu lubatud 
suhkrulisandita liittoidus, vähendatud 
energiasisaldusega liittoidus, kalorivaeseks 
dieediks ette nähtud dieetliittoidus ja pika 
säilimisajaga liittoidus, tingimusel et 
tehismagusaine on lubatud liittoidu ühe 
koostisosa puhul.

4. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, on 
magusaine olemasolu lubatud ainult 
suhkrulisandita liittoidus, vähendatud 
energiasisaldusega liittoidus, kalorivaeseks 
dieediks ette nähtud dieetliittoidus ja pika 
säilimisajaga liittoidus, tingimusel et 
tehismagusaine on lubatud liittoidu ühe 
koostisosa puhul.

Or. en

Selgitus

Artikli 16 lõikes 1 lubatakse toidu lisaainete esinemist kindlatel tingimustel vastavalt 
ülekandumise põhimõttele. Magusainete puhul on ülekandumise põhimõte piiratud veelgi 
rangemate tingimustega, nagu sätestatakse artikli 16 lõikes 4 (ja nagu praegu on sätestatud 
direktiivi 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta artiklis 2a). 
Sellele vaatamata tuleks selguse huvides ja sätte tõlgenduserinevuste vältimiseks lisada artikli 
16 lõikesse 4 sõna „ainult”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 89
Artikli 17 sissejuhatus

Vajaduse korral võib artikli 28 lõikes 2
osutatud korra kohaselt otsustada, kas:

Vajaduse korral võib artikli 28 lõikes 2a 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt otsustada, kas:

Or. en
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Selgitus

Muudatus on vajalik teksti kooskõlla viimiseks uue komiteemenetluse otsuse sätetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 90
Artikkel 19

Nende toidu lisaainete märgistamine, mis ei 
ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale

Teave nende toidu lisaainete ja 
lisaainevalmististe kohta, mis ei ole ette 

nähtud müügiks lõpptarbijale
Toidu lisaaineid, mis ei ole ette nähtud 
müügiks lõpptarbijale ja mida müüakse kas
eraldi või omavahel ja/või muude direktiivi 
2000/13/EÜ artikli 6 lõikes 4 määratletud 
koostisosadega segatuna, võib turustada vaid 
juhul, kui pakendile või mahutile on 
märgitud käesoleva määruse artiklitega 20–
23 ettenähtud andmed, mis peavad olema 
selgesti nähtavad, loetavad ja kustumatud.

1. Ilma et see piiraks EÜ õigusaktides ette 
nähtud muid märgistamisnõudeid või 
täpsemate või ulatuslikumate õigus- ja 
haldusnormide kohaldamist, mis käsitlevad 
kaalusid ja mõõtusid või ohtlike ainete ja 
preparaatide tutvustamist, 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist või selliste ainete, toidu 
lisaainete ja lisaainevalmististe transporti, 
võib toidu lisaaineid ja lisaainete valmistisi, 
mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale 
ja mida müüakse kas
- eraldi või 
- omavahel segatuna,
turustada vaid kooskõlas käesoleva artikli 
sätetega.

2. Pakendile, mahutile või lahtise lastina 
tarnimise korral saatedokumentidele 
kantakse järgnev teave toidu lisaainete 
kohta, millel on funktsionaalne otstarve 
toidus, kus neid kasutatakse: 

a) toidu lisaaine nimetus ja/või selle E-
number, nagu see on sätestatud käesolevas 
määruses; või
b) punktis a osutatud nimetuse ja/või E-
numbri puudumisel toidu lisaaine 
kirjeldus, mis on piisavalt täpne, et eristada 
lisaainet toodetest, millega seda võib segi 
ajada. 
Kui toidu lisaaineid või toidu lisaainete 
valmistisi müüakse omavahel segatuna, 
märgitakse punktiga a või b ettenähtud 
andmed iga toidu lisaaine kohta kahanevas 
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järjestuses vastavalt selle osale segu 
kogukaalust; 
3. Lisaks märgitakse pakendile, mahutile 
või toote tarnimisel või enne seda 
esitatavatesse tootega seotud 
dokumentidesse järgmised andmed:
a) märge selle kohta, et toode sobib 
inimtarbimiseks / toiduainetes 
kasutamiseks või seda võib kasutada toidu 
lisaainena;
b) ühenduses registreeritud tootja, 
pakendaja või müüja nimi või ärinimi ja 
aadress;
c) partii või seeria identifitseerimistähis;
d) vajaduse korral ladustamise ja 
kasutamise eritingimused;
e) kasutusjuhised, kui nende märkimata 
jätmine takistaks toidu lisaaine 
otstarbekohast kasutamist;
f) vajaduse korral küllaldane teave toidu 
lisaaine või toidu lisaaine valmistise 
koostise kohta, et kasutaja saaks täita selle 
toiduainetes kasutamise koguselisi 
piiranguid: kui sedasama koguselist 
piirangut kohaldatakse eraldi või 
kombineeritult kasutatava komponentide 
rühma suhtes, võib kombineeritud 
osakaalu märkida üheainsa arvuna; 
koguseline piirang tuleb märkida kas 
arvuna või quantum satis põhimõttel; 
g) netokogus;
h) küllaldane teave, mis võimaldab 
kasutajal täita direktiivi 2000/13/EÜ, 
eelkõige allergeenide märgistamist 
puudutavaid sätteid.
4. Käesolevas artiklis sätestatud teave võib 
olla märgitud ainult saatedokumentidele, 
mis esitatakse kas saadetise üleandmisel või 
enne seda, tingimusel, et kõnealuse toote 
pakendi või mahuti kergesti nähtavale 
osale on kantud märge „ette nähtud toidu 
tootmiseks ja mitte jaemüügiks”. 
5. Käesolevas artiklis sätestatud teave 
esitatakse ostjatele kergesti arusaadavas 
keeles. Liikmesriik, kus toodet turustatakse,
võib vastavalt asutamislepingule omaenda 
territooriumil ette näha, et vastava taotluse 
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korral esitatakse kõnealune teave ühes või 
mitmes ühenduse ametlikus keeles, mille 
määrab kõnealune liikmesriik. See ei 
välista kõnealuse teabe esitamist mitmes 
keeles.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on ettevõtjatevahelise märgistamise selgus ja kasutatavus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 91
Artikkel 19

Nende toidu lisaainete märgistamine, mis ei 
ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale

Teave nende toidu lisaainete kohta, mis ei 
ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale

Toidu lisaaineid, mis ei ole ette nähtud 
müügiks lõpptarbijale ja mida müüakse kas 
eraldi või omavahel ja/või muude direktiivi 
2000/13/EÜ artikli 6 lõikes 4 määratletud 
koostisosadega segatuna, võib turustada 
vaid juhul, kui pakendile või mahutile on 
märgitud käesoleva määruse artiklitega 20–
23 ettenähtud andmed, mis peavad olema 
selgesti nähtavad, loetavad ja kustumatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse 
õigusaktides ette nähtud muid toidu 
märgistamisnõudeid, võib toidu lisaaineid, 
mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale 
ja mida müüakse: 
- eraldi,
- omavahel segatuna või
- segatuna muude ainete, materjalide või 
toidu koostisosadega, mida kasutatakse 
nende ladustamisaja pikendamiseks ja 
müügi, standardimise, lahjendamise, 
lahustamise või toidule lisamise 
hõlbustamiseks,
müüa vaid kooskõlas käesoleva artikli 
sätetega.

2. Pakendile, mahutile või lahtise lastina 
tarnimise korral saatedokumentidele 
kantakse järgnev teave:
a) nende ettenähtud funktsioon toidus,
i) toidu lisaaine nimetus ja/või selle E-
number, nagu see on sätestatud käesolevas 
määruses, või
ii) punktis i osutatud nimetuse või E-
numbri puudumisel toidu lisaaine 
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kirjeldus, mis on piisavalt täpne, et eristada 
seda toodetest, millega seda võib segi ajada;
b) netokogus;
c) partii või seeria identifitseerimistähis;
d) võimalikud ladustamise ja kasutamise 
eritingimused;
e) minimaalne säilimisaeg. 
3. Lisaks märgitakse pakendile, mahutile 
või toote tarnimisel või enne seda 
esitatavatesse tootega seotud 
dokumentidesse järgmised andmed:
a) ühenduses registreeritud tootja, 
pakendaja või müüja nimi või ärinimi ja 
aadress;
b) kasutusjuhised, kui nende märkimata 
jätmine takistaks toidu lisaaine 
otstarbekohast kasutamist;
c) märge selle kohta, et toode sobib 
inimtarbimiseks või seda võib kasutada 
toidu lisaainena;
d) märge iga komponendi protsentuaalse 
osa kohta, mille kohta kehtib selle toidus 
kasutamise koguseline piirang, või 
asjakohane teave koostise kohta, et 
võimaldada tarbijal tagada kooskõlastatus 
kõnealuse toiduaine kohta kehtivate 
ühenduse sätete või nende puudumisel 
riiklike sätetega. Kui sedasama koguselist 
piirangut kohaldatakse eraldi või 
kombineeritult kasutatava komponentide 
rühma suhtes, võib kombineeritud 
osakaalu märkida üheainsa arvuna.
Piirang esitatakse kas arvuna või quantum 
satis põhimõttel.
e) küllaldane teave, mis võimaldab tarbijal 
täita direktiivi 2000/13/EÜ nõudeid, 
eelkõige allergeenide märgistamist 
puudutavaid sätteid;
f) kui toidu lisaaineid või toidu lisaainete 
valmistisi müüakse eraldi või omavahel 
segatuna, märgitakse lõike 2 punkti a 
alapunktiga i või ii ettenähtud teave iga 
toidu lisaaine kohta kahanevas järjestuses 
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vastavalt selle osale segu kogukaalust.

Or. pl

Selgitus

Sätteid, mis puudutavad nende toidu lisaainete märgistamist, mis ei ole ette nähtud müügiks 
lõpptarbijale, tuleks lihtsustada. Õigusakti ettepanekus ei ole alati selge, kas artiklite 19–23 
kohaselt nõutav teave tuleks esitada eraldi, kahanevas järjestuses, või üheskoos, ühtse loetelu 
kujul. Artiklid 19–23 tuleks liita ja esitada selgemal kujul. Lisaks kehtestatakse artikliga 22 
uued nõuded toidu lisaainete kohta, mis on segatud muude toidu koostisosadega. Niisugused 
lisaained, mis ei ole mõeldud müügiks lõpptarbijale, ei peaks kuuluma toidu lisaainete 
märgistamisega seotud sätete alla. Valmis toiduainete märgistamiseks vajalik põhiteave 
esitatakse tavaliselt saatedokumentides, näiteks kirjeldustes. Seetõttu tuleks artikkel 22 välja 
jätta. Vähemalt peaks olema võimalik esitada artiklis 22 nõutav teave ainult 
saatedokumentides (vastavalt artiklile 21).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 92
Artikkel 20

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Vt artikli 19 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 93
Artikkel 20

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 94
Artikli 20 lõige 1

1. Kui toidu lisaaineid, mis ei ole ette nähtud 
müügiks lõpptarbijale, müüakse eraldi või 
omavahel segatuna, peavad nende 
pakenditele või mahutitele olema iga toidu 
lisaaine kohta märgitud järgmised andmed:

1. Kui toidu lisaaineid, mis ei ole ette nähtud 
müügiks lõpptarbijale, müüakse eraldi või 
omavahel segatuna, märgitakse nende 
pakenditele või mahutitele iga toidu lisaaine 
kohta käesolevas määruses sätestatud 
nimetus ja/või E-number.

a) käesolevas määruses sätestatud nimetus 
ja/või E-number või
b) punktis a osutatud nimetuse ja/või E-
numbri puudumisel toidu lisaaine 
kirjeldus, mis on piisavalt täpne, et eristada 
teda toodetest, millega seda võib segi ajada.

Or. en

Selgitus

Lisaainete märgistamisel tuleb märkida lisaaine konkreetne nimetus, tagamaks, et tarbijad, 
kellele konkreetne lisaaine tugevat mõju avaldab, saavad selgesti kindlaks teha, kas toode 
sisaldab seda ainet. Kui märgistus ei ole selge, ei tarvitse tarbijad ohust teadlikud olla ja 
võivad saada tõsise tervisekahjustuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 95
Artikli 20 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui toidu lisaaine kasutamistingimuste 
muutmine suurendab selle aine mürgisust, 
märgitakse selle pakendile või mahutile 
hoiatus, kus kirjeldatakse kõnealust 
tingimuste muudatust.

Or. en

Selgitus

Lisaaine kasutamistingimused võivad tarbija tervisele halvasti mõjuda. Näiteks võivad 
temperatuurimuutused muuta aine mürgisemaks. Üheks näiteks on siin aspartaam: uuringute 
kohaselt laguneb see kuumutamisel mitmeks erinevaks aineks, millest mõned (näiteks 
metanool) on mürgised.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 96
Artikkel 21

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 97
Artikkel 21

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 98
Artikkel 22

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 99
Artikkel 23

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 100
Artikli 23 lõike 1 punkt c

c) kasutusjuhised, kui nende märkimata 
jätmine takistaks toidu lisaaine 
otstarbekohast kasutamist;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 101
Artikli 23 lõike 1 punkt h a (uus)

h a) minimaalne kõlblikkusaeg;

Or. de

Selgitus

Kõlblikkusaeg peaks olema märgitud mitte ainult lõpptarbijale müümisel, vaid üldiselt, et 
tagada tarbijate ja kasutajate maksimaalne kaitse. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 102
Artikli 23 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 võib kõnealuse lõike 
punktides c–f ja h nõutud andmed märkida 
vaid saadetisega seotud dokumentidesse, mis 
tuleb esitada tarnimise hetkel või enne seda, 
kui kõnealuse toote pakendi või mahuti 
nähtavale osale on kantud märge „ette 
nähtud toidu valmistamiseks ja mitte 
jaemüügiks”.

2. Erandina lõikest 1 võib kõnealuse lõike 
punktides c–f ja h a nõutud andmed märkida 
vaid saadetisega seotud dokumentidesse, mis 
tuleb esitada tarnimise hetkel või enne seda, 
kui kõnealuse toote pakendi või mahuti 
nähtavale osale on kantud märge „ette 
nähtud toidu valmistamiseks ja mitte 
jaemüügiks”.

Or. de

Selgitus

Tingitud muudatusest lõikes 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Martin, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 103
Artikli 23 lõige 2 a (uus)

2 a. Erandina artiklite 19-22 ning 
käesoleva artikli lõike 1 märgistamis- ja 
teabenõuetest võib lahtise lastina tarnimise 
korral kogu teave olla kantud 
saatedokumentidesse, mis tuleb esitada 
tarnimise hetkel või enne seda.

Or. en

Selgitus

Käesolevas ettepanekus ei tehta mingeid järeleandmisi lisaainete tööstusliku tarnimise korral 
tsisternides, mille puhul teabenõuded erinevad pakendite ja mahutite kohta esitatavatest 
nõuetest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 104
Artikli 23 lõige 2 a (uus)
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2 a. Erandina artiklite 19-22 ning 
käesoleva artikli lõike 1 märgistamis- ja 
teabenõuetest võib lahtise lastina tarnimise 
korral kogu teave olla kantud 
saatedokumentidesse, mis tuleb esitada 
tarnimise hetkel või enne seda.

Or. en

Selgitus

Käesolevas ettepanekus ei tehta mingeid järeleandmisi lisaainete tööstusliku tarnimise korral 
tsisternides, mille puhul teabenõuded erinevad pakendite ja mahutite kohta esitatavatest 
nõuetest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 105
Artikli 24 lõike 1 sissejuhatus

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, võib lõpptarbijale müügiks ette 
nähtud toidu lisaaineid turustada vaid juhul, 
kui nende pakendile on kantud järgmised 
andmed, mis peavad olema selgesti 
nähtavad, loetavad ja kustumatud:

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, võib lõpptarbijale müügiks ette 
nähtud toidu lisaaineid turustada vaid juhul, 
kui nende pakendile on kantud järgmised 
andmed:

Or. de

Selgitus

Nõuded ei ole selged. Märgistamist käsitleva direktiivi sätete väärtus on juba tõestamist 
leidnud ja ei vaja mingeid bürokraatlikke täiendusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 106
Artikli 24 lõike 1 punkt a

a) nimetus, mille all toidu lisaainet müüakse; 
see nimetus tuleb moodustada nimetusest, 
mis on ette nähtud kõnealuse toidu lisaaine 
suhtes kohaldatavate ühenduse 
õigusnormidega, ja toidu lisaaine E-

a) nimetus, mille all toidu lisaainet müüakse; 
see nimetus tuleb moodustada nimetusest, 
mis on ette nähtud kõnealuse toidu lisaaine 
suhtes kohaldatavate ühenduse 
õigusnormidega, või toidu lisaaine E-
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numbrist; numbrist;

Or. en

Selgitus

Toidu märgistamist käsitlevas direktiivis 2000/13/EÜ sätestatakse, et koostisosad, mis 
kuuluvad ühte II lisas loetletud rühmadest (toidu lisaained, sealhulgas magusained)„peavad 
olema tähistatud selle rühma nimetusega, millele järgneb nende ainete täpne nimetus või EÜ-
number”. Ühtsuse ja õiguskindluse huvides ning tarbijate segadusseajamise vältimiseks peaks 
käesolev õigusakt olema kooskõlas toidu märgistamise direktiivi sätetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 107
Artikli 24 lõige 3

3. Polüoole ja/või aspartaami ja/või 
aspartaam-atsesulfaamsoola sisaldava 
lauamagusaine märgistusel peavad olema 
järgmised hoiatused:

3. Polüoole ja/või aspartaami ja/või 
aspartaam-atsesulfaamsoola sisaldava 
lauamagusaine ja muude toiduainete 
märgistusel peavad olema järgmised 
hoiatused:

a) polüoolid: „ülemäärane tarbimine võib 
tekitada kõhulahtisust”;

a) polüoolid: „tarbimine võib tekitada 
kõhulahtisust”;

b) aspartaami/aspartaam-atsesulfaamsool: 
„sisaldab fenüülalaniini allikat”.

b) aspartaami/aspartaam-atsesulfaamsool: 
„sisaldab fenüülalaniini allikat”.

Or. en

Selgitus

Märgistamisnõudeid tuleks laiendada kõigile polüoolide ja aspartaami allikatele. Sõna 
„ülemäärane” võib õhutada tarbijaid hoiatust eirama. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 108
Artikli 24 lõige 3 a (uus)

3 a. Asovärve sisaldavad toiduained peavad 
olema märgistatud hoiatusega „asovärvid 
võivad avaldada allergeenset mõju”. 
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Or. en

Selgitus

Asovärvid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Seetõttu tuleks määruses nõuda selge 
hoiatuse esitamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 109
Artikkel 25

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 110
Artikkel 25

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 111
Artikli 26 lõige 1

1. Toidu lisaaine tootja või kasutaja teeb 
komisjonile viivitamata teatavaks igasuguse
uue teadus- või tehnikaalase teabe, mis võib
mõjutada toidu lisaaine ohutuse hindamist.

1. Toidu lisaaine tootja või kasutaja teeb 
komisjonile viivitamata teatavaks talle 
teadaolevad ja kättesaadavad teadus- või 
tehnikaalased andmed, mis võivad
mõjutada toidu lisaaine ohutuse hindamist.
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Or. de

Selgitus

Toidu lisaainete tootjatel puuduvad tavaliselt andmed lisaainete tegeliku kasutamise kohta. 
Ostjad võivad aineid kasutada mitmesuguste toiduainete liikide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 112
Artikli 26 lõige 2

2. Toidu lisaaine tootja või kasutaja teeb
komisjonile viimase nõudmisel teatavaks
toidu lisaaine tegeliku kasutuse.

2. Toidu lisaaine tootjad ja kasutajad teevad
komisjoniga koostööd andmete hankimisel 
toidu lisaaine tegeliku kasutuse kohta.
Saadud teavet hoitakse konfidentsiaalsena.

Or. en

Selgitus

Toidu lisaainete tootjatel ja kasutajatel kui toiduahela olulistel osalistel on juurdepääs 
mitmesugustele andmetele. Nii tootjad kui kasutajad peaksid tegema koostööd, et aidata 
komisjonil koguda andmeid toidu lisaaine tegeliku kasutamise kohta. Siiski tuleks see teave 
konfidentsiaalsena hoida, et vältida ärihuvide või teadus- ja arendustööga seotud huvide 
kahjustamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 113
Artikli 26 lõige 2

2. Toidu lisaaine tootja või kasutaja teeb 
komisjonile viimase nõudmisel teatavaks 
toidu lisaaine tegeliku kasutuse.

2. Toidu lisaaine tootja või kasutaja teeb 
komisjonile viimase nõudmisel teatavaks 
toidu lisaaine tegeliku kasutuse, niivõrd kui 
see teave on talle kättesaadav. Saadud 
teavet käsitletakse konfidentsiaalsena.

Or. de

Selgitus

Toidu lisaainete tootjatel puuduvad tavaliselt andmed lisaainete tegeliku kasutamise kohta. 
Ostjad võivad aineid kasutada mitmesuguste toiduainete liikide puhul. Lisaks kujutab 
edastatav teave, eriti kui see on seotud tootmiskogustega, endast ärisaladust ja seda tuleks 
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seetõttu käsitleda konfidentsiaalsena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 114
Artikli 27 lõige 1

1. Liikmesriigid peavad looma süsteemid 
toidu lisaainete tarbimise ja kasutamise 
kontrollimiseks ning esitama tehtud 
järelduste kohta igal aastal aruande 
komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile 
(edaspidi „toiduohutusamet”).

1. Liikmesriigid peavad looma süsteemid 
toidu lisaainete tarbimise ja kasutamise 
kontrollimiseks, võttes aluseks riskipõhise 
lähenemise, ning esitama tehtud järelduste 
kohta asjakohaste ajavahemike järel 
aruande komisjonile ja Euroopa 
Toiduohutusametile (edaspidi 
„toiduohutusamet”).

Or. de

Selgitus

Eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks on iga-aastane aruandekohustus 
liiga bürokraatlik ja ebapraktiline. Ka sellest saadav kasu ei ole ilmne, sest järelduste 
läbivaatamine oleks raske. Kontrollimise huvides tundub mõttekam keskenduda ohtudele ja 
tekkida võivatele probleemidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 115
Artikli 27 lõige 1

1. Liikmesriigid peavad looma süsteemid 
toidu lisaainete tarbimise ja kasutamise 
kontrollimiseks ning esitama tehtud 
järelduste kohta igal aastal aruande 
komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile 
(edaspidi „toiduohutusamet”).

1. Liikmesriigid peavad looma süsteemid 
toidu lisaainete tarbimise ja kasutamise 
kontrollimiseks riskipõhise lähenemise 
alusel ning esitama tehtud järelduste kohta 
igal aastal aruande komisjonile ja Euroopa 
Toiduohutusametile (edaspidi 
„toiduohutusamet”).

Or. en

Selgitus

Tähtis on suunata vahendid sinna, kus neist on kõige rohkem kasu. Kontrollimine peaks 
keskenduma neile lisaainetele, mille puhul on suurem oht, et nende tarbimine võib 
vastuvõetavat päevast kogust ületada. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 116
Artikli 27 lõige 1

2. Liikmesriigid peavad looma süsteemid 
toidu lisaainete tarbimise ja kasutamise 
kontrollimiseks ning esitama tehtud 
järelduste kohta igal aastal aruande 
komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile 
(edaspidi „toiduohutusamet”).

2. Liikmesriigid peavad looma süsteemid 
toidu lisaainete tarbimise ja kasutamise 
kontrollimiseks, võttes aluseks riskipõhise 
lähenemise, ning esitama tehtud järelduste 
kohta asjakohaste ajavahemike järel 
aruande komisjonile ja Euroopa 
Toiduohutusametile (edaspidi 
„toiduohutusamet”).

Or. de

Selgitus

Eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks on iga-aastane aruandekohustus 
liiga bürokraatlik ja ebapraktiline. Ka sellest saadav kasu ei ole ilmne, sest järelduste 
läbivaatamine oleks raske. Kontrollimise huvides tundub mõttekam keskenduda ohtudele ja 
tekkida võivatele probleemidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 117
Artikli 27 lõige 1

1. Liikmesriigid peavad looma süsteemid 
toidu lisaainete tarbimise ja kasutamise 
kontrollimiseks ning esitama tehtud 
järelduste kohta igal aastal aruande 
komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile 
(edaspidi „toiduohutusamet”).

1. Liikmesriigid peavad looma süsteemid 
toidu lisaainete tarbimise ja kasutamise 
kontrollimiseks, eelkõige rasedate, imikute 
ning laste puhul, ning esitama tehtud 
järelduste kohta igal aastal aruande 
komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile 
(edaspidi „toiduohutusamet”).

Or. en

Selgitus

Teatavatel lisaainetel on imikute ja laste tervisele hoopis teistsugune mõju, kuna nende 
organism kasvab. Uuringute kohaselt on näiteks naatriumglutamaadil ja teiste eksotoksiinidel 
neurodegeneratiivne mõju.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 118
Artikli 27 lõige 2

2. Pärast konsulteerimist toiduohutusametiga 
võivad liikmesriigid artikli 28 lõikes 2
osutatud korra kohaselt võtta vastu ühise 
metoodika, mille alusel liikmesriigid 
koguvad andmeid toidu kaudu toidu 
lisaainete omastamise kohta ühenduses.

2. Pärast konsulteerimist toiduohutusametiga 
võivad liikmesriigid artikli 28 lõikes 2 a
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt võtta vastu ühise metoodika, mille 
alusel liikmesriigid koguvad andmeid toidu 
kaudu toidu lisaainete omastamise kohta 
ühenduses.

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti kooskõlla viimiseks uute komiteemenetluse otsuste sätetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 119
Artikli 27 lõige 2

2. Pärast konsulteerimist toiduohutusametiga 
võivad liikmesriigid artikli 28 lõikes 2
osutatud korra kohaselt võtta vastu ühise 
metoodika, mille alusel liikmesriigid 
koguvad andmeid toidu kaudu toidu 
lisaainete omastamise kohta ühenduses.

2. Pärast konsulteerimist toiduohutusametiga 
võivad liikmesriigid artikli 28 lõikes 2 a
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt võtta vastu ühise metoodika, mille 
alusel liikmesriigid koguvad andmeid toidu 
kaudu toidu lisaainete omastamise kohta 
ühenduses.

Or. en

Selgitus

Tõhusa kontrollimetoodika kehtestamiseks tuleb rakendada uut kontrolliga 
regulatiivmenetlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 120
Artikli 27 lõige 2

2. Pärast konsulteerimist toiduohutusametiga 2. Pärast konsulteerimist toiduohutusametiga 
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võivad liikmesriigid artikli 28 lõikes 2 
osutatud korra kohaselt võtta vastu ühise 
metoodika, mille alusel liikmesriigid 
koguvad andmeid toidu kaudu toidu 
lisaainete omastamise kohta ühenduses.

võtavad liikmesriigid artikli 28 lõikes 2 
osutatud korra kohaselt vastu ühise 
metoodika, mille alusel liikmesriigid 
koguvad andmeid toidu kaudu toidu 
lisaainete omastamise kohta ühenduses.

Or. en

Selgitus

Kogutud andmete võrreldavuse tagamiseks on vaja ühist metoodikat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 121
Artikli 30 lõige 1

1. Toidu lisaained, mille suhtes oli 
direktiivide 94/35/EÜ, 94/36/EÜ ja 95/2/EÜ 
alusel antud toidus kasutamise luba enne 
käesoleva määruse jõustumist, ja nende 
kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse II lisasse pärast seda, kui artikli 28 
lõikes 2 osutatud korra kohaselt on läbi 
vaadatud nende vastavus käesoleva määruse 
artiklitele 5, 6 ja 7. See läbivaatamine ei 
tähenda uut toiduohutusameti teostatud riski 
hindamist. Läbivaatamine viiakse lõpule 
[…].

1. Toidu lisaained, mille suhtes oli 
direktiivide 94/35/EÜ, 94/36/EÜ ja 95/2/EÜ 
alusel antud toidus kasutamise luba enne 
käesoleva määruse jõustumist, ja nende 
kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse II lisasse pärast seda, kui on läbi 
vaadatud nende vastavus käesoleva määruse 
artiklitele 5, 6 ja 7. See läbivaatamine ei 
tähenda uut toiduohutusameti teostatud riski 
hindamist. Läbivaatamine viiakse lõpule 
[…]. 

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et kõigi muudatuste tegemine käesoleva määruse lisades toimuks 
edaspidi kaasotsustamismenetluse alusel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 122
Artikli 30 lõige 1

1. Toidu lisaained, mille suhtes oli 
direktiivide 94/35/EÜ, 94/36/EÜ ja 95/2/EÜ 
alusel antud toidus kasutamise luba enne 

1. Toidu lisaained, mille suhtes oli 
direktiivide 94/35/EÜ, 94/36/EÜ ja 95/2/EÜ 
alusel antud toidus kasutamise luba enne 
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käesoleva määruse jõustumist, ja nende 
kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse II lisasse pärast seda, kui artikli 28 
lõikes 2 osutatud korra kohaselt on läbi 
vaadatud nende vastavus käesoleva määruse 
artiklitele 5, 6 ja 7. See läbivaatamine ei 
tähenda uut toiduohutusameti teostatud riski 
hindamist. Läbivaatamine viiakse lõpule 
[…]. 

käesoleva määruse jõustumist, ja nende 
kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse II lisasse pärast seda, kui artikli 28 
lõikes 2 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt on läbi 
vaadatud nende vastavus käesoleva määruse 
artiklitele 5, 6 ja 7. See läbivaatamine ei 
tähenda uut toiduohutusameti teostatud riski 
hindamist. Läbivaatamine viiakse lõpule 
[…]. 

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti kooskõlla viimiseks uute komiteemenetluse otsuste sätetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 123
Artikli 30 lõige 1

1. Toidu lisaained, mille suhtes oli 
direktiivide 94/35/EÜ, 94/36/EÜ ja 95/2/EÜ 
alusel antud toidus kasutamise luba enne 
käesoleva määruse jõustumist, ja nende 
kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse II lisasse pärast seda, kui artikli 28 
lõikes 2 osutatud korra kohaselt on läbi 
vaadatud nende vastavus käesoleva määruse 
artiklitele 5, 6 ja 7. See läbivaatamine ei 
tähenda uut toiduohutusameti teostatud riski 
hindamist. Läbivaatamine viiakse lõpule 
[…]. 

Toidu lisaained, mille suhtes oli direktiivide 
94/35/EÜ, 94/36/EÜ ja 95/2/EÜ alusel antud 
toidus kasutamise luba enne käesoleva 
määruse jõustumist, ja nende 
kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse II lisasse pärast seda, kui artikli 28 
lõikes 2 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt on läbi 
vaadatud nende vastavus käesolevale 
määrusele. See läbivaatamine tähendab uut 
toiduohutusameti teostatud riski hindamist. 
Läbivaatamine viiakse lõpule […]. 

Or. en

Selgitus

Läbivaatamisel tuleb kohaldada uut kontrolliga regulatiivmenetlust. Tuleb kontrollida 
vastavust kõigile uue määruse nõuetele. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 124
Artikli 30 lõige 2

2. Toidu lisaained, mille suhtes oli direktiivi 
95/2/EÜ V lisas antud toidu lisaainetes 
lubatud kandeainena kasutamise luba, ja 
nende kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse III lisa 1. osasse pärast seda, kui 
artikli 28 lõikes 2 osutatud korra kohaselt
on läbi vaadatud nende vastavus käesoleva 
määruse artiklile 5. See läbivaatamine ei 
tähenda uut toiduohutusameti teostatud riski 
hindamist. Läbivaatamine viiakse lõpule 
[…].

2. Toidu lisaained, mille suhtes oli direktiivi 
95/2/EÜ V lisas antud toidu lisaainetes 
lubatud kandeainena kasutamise luba, ja 
nende kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse III lisa 1. osasse pärast seda, kui on 
läbi vaadatud nende vastavus käesoleva 
määruse artiklile 5. See läbivaatamine ei 
tähenda uut toiduohutusameti teostatud riski 
hindamist. Läbivaatamine viiakse lõpule 
[…]. 

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et kõigi muudatuste tegemine käesoleva määruse lisades toimuks 
edaspidi kaasotsustamismenetluse alusel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 125
Artikli 30 lõige 2

2. Toidu lisaained, mille suhtes oli direktiivi 
95/2/EÜ V lisas antud toidu lisaainetes 
lubatud kandeainena kasutamise luba, ja 
nende kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse III lisa 1. osasse pärast seda, kui 
artikli 28 lõikes 2 osutatud korra kohaselt 
on läbi vaadatud nende vastavus käesoleva 
määruse artiklile 5. See läbivaatamine ei 
tähenda uut toiduohutusameti teostatud riski 
hindamist. Läbivaatamine viiakse lõpule 
[…].

2. Toidu lisaained, mille suhtes oli direktiivi 
95/2/EÜ V lisas antud toidu lisaainetes 
lubatud kandeainena kasutamise luba, ja 
nende kasutustingimused kantakse käesoleva 
määruse III lisa 1. osasse pärast seda, kui 
artikli 28 lõikes 2 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt on läbi 
vaadatud nende vastavus käesoleva määruse 
artiklile 5. See läbivaatamine ei tähenda uut 
toiduohutusameti teostatud riski hindamist. 
Läbivaatamine viiakse lõpule […]. 

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti kooskõlla viimiseks uute komiteemenetluse otsuste sätetega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 126
Artikli 30 lõige 4

4. Kõik asjakohased üleminekumeetmed 
võib vastu võtta artikli 28 lõikes 2 sätestatud 
korra kohaselt.

4. Kõik asjakohased üleminekumeetmed 
võib vastu võtta artikli 28 lõikes 2 a
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti kooskõlla viimiseks uute komiteemenetluse otsuste sätetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 127
Artikli 31 lõige 1

1. Toidu lisaainete suhtes, mille 
kasutamiseks anti luba enne käesoleva 
määruse jõustumist, korraldab 
toiduohutusamet uue riskihindamise.

1. Toidu lisaainete suhtes, mis olid turul 
käesoleva määruse jõustumise ajal, kuid 
mis ei ole toidu teaduskomitee ega 
toiduohutusameti poolt läbi vaadatud ja 
positiivset hinnangut saanud, korraldab 
toiduohutusamet uue riskihindamise. Need 
lisaained võivad turule jääda, kuni 
toiduohutusamet on uue riskihindamise 
läbi viinud.

Or. en

Selgitus

Menetlused uusimatel teaduslikel teadmistel põhinevate keerukate ohutushindamiste 
korraldamiseks on ELis kehtinud 1990. aastate algusest peale. Suurem osa praegu 
turustatavatest lisaainetest on selle hindamise läbinud ja ohutuks tunnistatud. Toidu 
lisaainete puhul, mis on varasemate õigusaktide alusel täieliku ohutushindamise läbinud, 
mida on enne käesoleva määruse jõustumist märkimisväärsel määral tarbitud ja mille puhul 
pole ohutusküsimusi tõstatatud, tuleks anda luba nende turule jätmiseks, kuni 
toiduohutusamet on uue riskihindamise läbi viinud.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 128
Artikli 31 lõige 2

2. Toiduohutusameti riskide hindamine 
moodustab ühe osa kõigi enne käesoleva 
määruse jõustumist heakskiidetud toidu 
lisaainete läbivaatamisest, mida teostab 
komisjon, keda abistab komitee. Nimetatud 
läbivaatamine teostatakse käesoleva 
määrusega kehtestatud lubade andmise 
tingimuste ning tarbimise ja riskide 
juhtimise hindamise põhjal.
Kõik ühenduses jätkuvalt lubatud toidu 
lisaained kantakse käesoleva määruse II ja
III lisas esitatud ühenduse loenditesse. 
Käesoleva määruse III lisa tuleks 
täiendada teiste toidu lisaainetega, mida 
kasutatakse toidu lisaainetes ja 
ensüümides, ning nende 
kasutustingimustega vastavalt määrusele 
(EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu 
lisaainete, toiduensüümide ning toidu 
lõhna- ja maitseainete lubade andmise 
ühtne menetlus. Asjakohase 
üleminekuperioodi võimaldamiseks ei 
peaks III lisa sätteid, välja arvatud 
lisaainete kandeaineid käsitlevad sätted, 
kohaldatama enne [1.1.2011].

2. Toiduohutusametiga konsulteerimise järel 
võetakse ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist artikli 28 lõikes 2 
ettenähtud korra kohaselt vastu toidu 
lisaainete hindamiskava. Kõnealune 
hindamiskava avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Läbivaatamine teostatakse hindamiskava 
alusel, mis võetakse vastu
toiduohutusametiga konsulteerimise järel 
ühe aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kõnealune hindamiskava 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et kõigi muudatuste tegemine käesoleva määruse lisades toimuks 
edaspidi kaasotsustamismenetluse alusel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 129
Artikli 34 kolmas lõik a (uus)

Toiduaineid, mis ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele, kuid mis on toodetud 
ühenduse õiguse kohaselt, võib turustada 
kuni nende säilimisaja lõpuni.

Or. de

Selgitus

Kuna määruse ettepanek sisaldab osaliselt toidu lisaainete uusi või täiendavaid 
märgistamisnõudeid, on vaja asjakohaseid üleminekusätteid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 130
I lisa punkt 5

5. kandeained – ained, mida kasutatakse 
toidu lisaaine või lõhna- ja maitseaine või
toiduensüümi lahustamiseks, 
lahjendamiseks, hajutamiseks või muul viisil 
füüsikaliseks muutmiseks selle 
tehnoloogilist funktsiooni muutmata (ning 
mis ise ei avalda mingit tehnoloogilist 
mõju), et hõlbustada selle käitlemist, 
rakendamist või kasutamist;

5. kandeained – ained, mida kasutatakse 
toidu lisaaine või lõhna- ja maitseaine,
toiduensüümi, toitainete ja/või muude 
toitumisalastel või füsioloogilistel 
eesmärkidel toiduainele (või toidule ja/või 
toidulisandile) lisatud ainete lahustamiseks, 
lahjendamiseks, hajutamiseks või muul viisil 
füüsikaliseks muutmiseks selle 
tehnoloogilist funktsiooni muutmata (ning 
mis ise ei avalda mingit tehnoloogilist 
mõju), et hõlbustada selle käitlemist, 
rakendamist või kasutamist;

Or. en

Selgitus

1. Kandeaineid (toidu lisaaineid ja/või toidu koostisosi) vajatakse väga sageli selleks, et 
hõlbustada käitlemist toitainetes ja toidulisandites kasutamiseks. See tehnoloogiline vajadus 
sarnaneb toidu lisaainete ning lõhna- ja maitseainete kasutamisele, mida samuti kasutatakse 
väikeses koguses. 

2. Toitainevalmististe puhul lubatud kandeainete ühtlustamine on vajalik seoses uute sätetega 
toidulisandite ja toidule toitumise seisukohast kasulike ainete lisamise kohta. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 131
I lisa punkt 5

5. kandeained – ained, mida kasutatakse 
toidu lisaaine või lõhna- ja maitseaine või
toiduensüümi lahustamiseks, 
lahjendamiseks, hajutamiseks või muul viisil 
füüsikaliseks muutmiseks selle 
tehnoloogilist funktsiooni muutmata (ning 
mis ise ei avalda mingit tehnoloogilist 
mõju), et hõlbustada selle käitlemist, 
rakendamist või kasutamist;

5. kandeained – ained, mida kasutatakse 
toidu lisaaine või lõhna- ja maitseaine,
toiduensüümi, toitaine või muu 
toitumisalase või füsioloogilise mõjuga aine 
lahustamiseks, lahjendamiseks, hajutamiseks 
või muul viisil füüsikaliseks muutmiseks 
selle tehnoloogilist funktsiooni muutmata 
(ning mis ise ei avalda mingit tehnoloogilist 
mõju), et hõlbustada selle käitlemist, 
rakendamist või kasutamist;

Or. de

Selgitus

Kandeaineid ei kasutata mitte üksnes toidu lisaainete, lõhna- ja maitseainete ning ensüümide, 
vaid ka toitainete ja muude toitumisalase või füsioloogilise mõjuga ainete puhul. Seoses toidu 
lisaainete kohta codex alimentarius’es sätestatud üldiste standarditega arutatakse praegu ka 
kõnealuse määratluse täiendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 132
I lisa punkt 5

5. kandeained – ained, mida kasutatakse 
toidu lisaaine või lõhna- ja maitseaine või 
toiduensüümi lahustamiseks, 
lahjendamiseks, hajutamiseks või muul viisil 
füüsikaliseks muutmiseks selle 
tehnoloogilist funktsiooni muutmata (ning 
mis ise ei avalda mingit tehnoloogilist 
mõju), et hõlbustada selle käitlemist, 
rakendamist või kasutamist;

5. kandeained – ained, mida kasutatakse 
toidu lisaaine või lõhna- ja maitseaine,
toiduensüümi, toitainete ja/või muude 
toitumisalastel või füsioloogilistel 
eesmärkidel toiduainele (või toidule ja/või 
toidulisandile) lisatud ainete lahustamiseks, 
lahjendamiseks, hajutamiseks või muul viisil 
füüsikaliseks muutmiseks selle 
tehnoloogilist funktsiooni muutmata (ning 
mis ise ei avalda mingit tehnoloogilist 
mõju), et hõlbustada selle käitlemist, 
rakendamist või kasutamist;

Or. en
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Selgitus

Toitainete kasutamisel toidus ja toidulisandites vajatakse käitlemise hõlbustamiseks väga 
sageli kandeaineid. See tehnoloogiline vajadus sarnaneb toidu lisaainete ning lõhna- ja 
maitseainete kasutamisele, mida samuti kasutatakse väikeses koguses. Toitainevalmististe 
puhul lubatud kandeainete ühtlustamine on vajalik seoses uute sätetega toidulisandite ja 
toidule toitumise seisukohast kasulike ainete lisamise kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 133
III lisa pealkiri

Ühenduse loetelu toidu lisaainetest, mida on 
lubatud kasutada toidu lisaainetes ja 
toiduensüümides, ning nende 
kasutustingimused.

Ühenduse loetelu toidu lisaainetest, mida on 
lubatud kasutada toidu lisaainetes,
toiduensüümides ja toidu lõhna- ja 
maitseainetes, ning nende 
kasutustingimused.

Or. de

Selgitus

Õigusakti terviklikkuse ja ranguse huvides tuleks lõhna- ja maitseaineid eraldi nimetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 134
III lisa 3. osa a (uus)

3. osa a. Toidu lõhna- ja maitseainetes 
olevad toidu lisaained

Or. de

Selgitus

Õigusakti terviklikkuse ja ranguse huvides tuleks lõhna- ja maitseaineid eraldi nimetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 135
III lisa 3.osa b (uus)
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3. osa b. Toitainetes olevad kandeained

Or. de

Selgitus

Õigusakti terviklikkuse ja ranguse huvides tuleks kandeaineid eraldi nimetada.
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