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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Määrustes (EÜ) nr XXX/2006, (EÜ) 
nr YYY/2006 ja (EÜ) nr ZZZ/2006 
sätestatud lubade andmise kriteeriume 
tuleks lubade saamiseks täita ka käesoleva 
määruse alusel.

Or. en

Selgitus

See on enesestmõistetav, kuid ei ole komisjoni ettepanekus täpsemalt sätestatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Martin, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 9
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(9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusele 
(EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted 
ja nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused) kehtestatud 
toiduainete ohutuse küsimustes sätestatud 
riskihindamise raamistikule on asjaomaste 
ainete turuleviimine lubatud üksnes pärast 
seda, kui kõrgeimatele võimalikele 
standarditele vastavalt on teaduslikult 
hinnatud ohtusid, mida need ained võivad 
kaasa tuua inimeste ja loomade tervisele. 
Hindamisele, mida peab läbi viima Euroopa 
Toiduohutusameti (edaspidi „amet”) 
vastutusel, peab järgnema komisjoni 
riskijuhtimist käsitlev otsus, mis võetakse 
vastu vastavalt regulatiivkomitee 
menetlusele, et tagada komisjoni ja 
liikmesriikide vaheline tihe koostöö.

(9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusele 
(EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted 
ja nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused) kehtestatud 
toiduainete ohutuse küsimustes sätestatud 
riskihindamise raamistikule on asjaomaste 
ainete turuleviimine lubatud üksnes pärast 
seda, kui kõrgeimatele võimalikele 
standarditele vastavalt on sõltumatult ja 
teaduslikult hinnatud ohtusid, mida need 
ained võivad kaasa tuua inimeste tervisele. 
Hindamisele, mida peab läbi viima Euroopa 
Toiduohutusameti (edaspidi „amet”) 
vastutusel, peab järgnema komisjoni 
riskijuhtimist käsitlev otsus, mis võetakse 
vastu vastavalt regulatiivkomitee 
menetlusele, et tagada komisjoni ja 
liikmesriikide vaheline tihe koostöö.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 10

(10) On kindlaks tehtud, et üksnes 
teadusliku riskihindamise teel ei ole mõnel 
juhul võimalik saada kogu teavet, millel 
riskijuhtimise otsus peaks põhinema, ning 
tuleks õiguspäraselt arvesse võtta ka muid 
vaadeldava küsimusega seotud tegureid.

(10) On kindlaks tehtud, et üksnes 
teadusliku riskihindamise teel ei ole mõnel 
juhul võimalik saada kogu teavet, millel 
riskijuhtimise otsus peaks põhinema, ning 
tuleb õiguspäraselt arvesse võtta ka muid 
vaadeldava küsimusega seotud tegureid.

Or. en

Selgitus

Kõigil juhtudel tuleks õiguspäraselt arvesse võtta ka muid vaadeldava küsimusega seotud 
tegureid – tarbija tervisega seotud ohutusküsimusi, mõistlikku tehnilist vajadust ning tarbija 
kasu ja eeliseid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Martin, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 13

(13) Ühtne ainetele lubade andmise 
menetlus peab vastama läbipaistvuse ja 
üldsuse teavitamise nõuetele, tagades 
taotlejale õiguse säilitada teatavate andmete 
konfidentsiaalsus.

(13) Ühtne ainetele lubade andmise 
menetlus peab vastama läbipaistvuse ja 
üldsuse teavitamise nõuetele, tagades 
taotlejale õiguse säilitada nõuetekohastel 
juhtudel ja avaldatud põhjendustel 
teatavate andmete konfidentsiaalsus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Martin, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 16

(16) Õigusaktide tõhususe ja lihtsustamise 
huvides tuleks keskpikas perspektiivis 
kaaluda võimalust laiendada ühtse lubade 
andmise menetluse rakendamist ka muude 
toidualaste õigusaktide kohaldamisalale.

(16) Õigusaktide tõhususe ja lihtsustamise 
huvides tuleks keskpikas perspektiivis ja 
kõigi sidusrühmadega konsulteerides 
kaaluda võimalust laiendada ühtse lubade 
andmise menetluse rakendamist ka muude 
toidualaste õigusaktide kohaldamisalale.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 18

(18) Vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused)9 tuleb kehtestada käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalikud meetmed.

(18) Vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused)9 tuleb kehtestada käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalikud meetmed. 
Nimetatud otsuses viidatud komisjonile 
esitatavaid meetmeid ette valmistades 
konsulteerib komisjon vastavalt vajadusele 
sidusrühmadega.

9 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 9 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud 
otsusega nr 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 
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11.).

Or. en

Selgitus

Suurima läbipaistvuse ja avatuse tagamiseks tuleks lisada konkreetsed sätted, mis 
võimaldavad mitteametlikku konsulteerimist enne otsuste langetamist toiduahela ja 
loomatervishoiu alalises komitees.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 33
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
hindamise ja lubade andmise ühtne menetlus 
(edaspidi „ühtne menetlus“) toidu 
lisaainetele, toiduensüümidele, toiduainetes 
kasutatud või kasutatavate lõhna- ja 
maitseainetele või lõhna- ja maitseainete 
lähteainetele (edaspidi „ained“), mis 
soodustab nende ainete vaba liikumist
ühenduses.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
hindamise ja lubade andmise ühtne menetlus 
(edaspidi „ühtne menetlus“) toidu 
lisaainetele, toiduensüümidele, toiduainetes 
kasutatud või kasutatavate lõhna- ja 
maitseainetele või lõhna- ja maitseainete 
lähteainetele (edaspidi „ained“), mis 
soodustab tarbijakaitse ja rahva tervise 
paranemist ühenduses.

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärgiks peaks olema rahva tervise ja tarbijakaitse kõrge taseme tagamine kogu 
ühenduse ulatuses. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 34
Artikli 1 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Käesolevat määrust ei kohaldata toodete 
suhtes, mis on lubatud vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 
2065/2003 toidus või toidu pinnal 
kasutatavate või kasutamiseks mõeldud 
suitsutuspreparaatide kohta1.
1ELT L 309, 26.11.2003, lk. 1.
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Or. de

Selgitus

Suitsutuspreparaadid on määrusega (EÜ) nr 2065/2003 piisavalt ja kohaselt reguleeritud. 
Selge välistamine on parema õigusliku reguleerimise huvides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 35
Artikli 2 lõige 1

1. Kõikide valdkondlike toidualaste 
õigusaktidega kaasneb loetelu (edaspidi 
„ühenduse loetelu“), mille sisu on kindlaks 
määratud vastava õigusaktiga ning mis 
sisaldab aineid, mille turuleviimine on 
ühenduses lubatud. Ühenduse loetelu 
ajakohastab komisjon. See avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

1. Kõikide valdkondlike toidualaste 
õigusaktidega kaasneb loetelu (edaspidi 
„ühenduse loetelu“), mille sisu on kindlaks 
määratud vastava õigusaktiga ning mis 
sisaldab aineid, mille turuleviimine on 
ühenduses lubatud. Ühenduse loetelu 
ajakohastatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega. See avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Suurema osa ühenduse loetelu muudatuste ja ajakohastamiste üle on nii Euroopa 
Parlamendis kui nõukogus vaidlusi tekkinud. Kuigi sageli on suudetud esimesel lugemisel 
kokkuleppele jõuda, ei tohiks otsust jätta komisjonile ja komisjoni komiteemenetluse abil 
lahendamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 36
Artikli 2 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Ühenduse loetelus lubatud aineid võib 
kasutada iga toiduainetetööstuse ettevõtja 
nende ainete suhtes kehtestatud 
tingimustel, kui nende ainete kasutamist ei 
piirata artikli 12 lõike 6 a kohaselt.

Or. de
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Selgitus

Aine lülitamine ühenduse loetellu nõuab põhjalikke toksikoloogilisi ohutusuuringuid. On 
mõistetav, et vastutustundlikud tootjad, kes selliseid uuringuid läbi viivad ja sellega seoses 
suuri finantsilisi kohustusi võtavad, on huvitatud sellest, et tagada endale vähemalt teatud 
ajaks eelised, mis tulenevad vastava loa saamisest (vt Schnellhardti muudatusettepanekut 
Artikli 12 kohta). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 37
Artikli 3 lõike 2 teine lõik

Artikli 2 lõike 2 punktides b ja c osutatud 
ajakohastamise puhul küsib komisjon ameti 
arvamust ainult juhul, kui ajakohastamisel 
võib olla mõju inimeste tervisele.

Artikli 2 lõike 2 punktides b ja c osutatud 
ajakohastamise puhul küsib komisjon ameti 
arvamust ainult juhul, kui ajakohastamisel 
võib olla mõju inimeste tervisele.

Or. en

Tõlkija märkus: tõlkeviga KOM-teksti eestikeelses versioonis – „public health” tõlgitud 
„inimeste tervis”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 38
Artikli 3 lõiked 3 ja 4

3. Ühtse menetluse lõpul võtab komisjon 
vastavalt artiklile 7 vastu ajakohastava 
määruse.

3. Ühtse menetluse lõpul võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vastu ajakohastava 
määruse.

4. Erandina lõikest 3 võib komisjon ühtse 
menetluse peatada ja kavandatavast 
ajakohastamisest igas menetluse etapis 
loobuda, kui ta otsustab, et ajakohastamine 
ei ole õigustatud. Vajadusel võtab ta arvesse 
ameti arvamust, ühenduse õigusaktide 
asjakohaseid sätteid ja muid vaadeldava 
küsimusega seotud tegureid.

4. Erandina lõikest 3 võib komisjon ühtse 
menetluse peatada ja kavandatavast 
ajakohastamisest igas menetluse etapis 
loobuda, enne kui määruse ettepanek on 
esitatud Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, kui ta otsustab, et 
ajakohastamine ei ole õigustatud. Vajadusel 
võtab ta arvesse ameti arvamust, ühenduse 
õigusaktide asjakohaseid sätteid ja muid 
vaadeldava küsimusega seotud tegureid. 

Vaadeldaval juhul teavitab komisjon 
vajadusel otse taotlejat, osutades oma kirjas 
põhjustele, miks ta ei pea ajakohastamist 

Vaadeldaval juhul teavitab komisjon 
vajadusel otse taotlejat, osutades oma kirjas 
põhjustele, miks ta ei pea ajakohastamist 
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vajalikuks. vajalikuks.

Or. en

Selgitus

Ühine menetlus peaks põhinema kaasotsustamisel. Ühenduse loetelu muudatuste ja 
ajakohastamiste üle on nii Euroopa Parlamendis kui ka nõukogus vaidlusi tekkinud, seega ei 
tohiks seda jätta komisjoni ja tema komiteemenetluse otsustada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 39
Artikli 3 lõige 3

3. Ühtse menetluse lõpul võtab komisjon 
vastavalt artiklile 7 vastu ajakohastava 
määruse.

3. Ühtse menetluse lõpul võtab komisjon 
vastu õigusloome ettepaneku võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
ajakohastav määrus. 

Or. en

Selgitus

Suurema osa ühenduse loetelu muudatuste ja ajakohastamiste üle on nii Euroopa 
Parlamendis kui nõukogus vaidlusi tekkinud. Kuigi sageli on suudetud esimesel lugemisel 
kokkuleppele jõuda, ei tohiks otsust jätta komisjonile ja komisjoni komiteemenetluse abil 
lahendamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 40
Artikli 4 lõige 1

1. Kui komisjon saab taotluse ühenduse 
loetelu ajakohastamiseks:

1. Kui komisjon saab taotluse ühenduse 
loetelu ajakohastamiseks:

a) kinnitab ta taotluse saamist taotlejale 
kirjalikult 14 tööpäeva jooksul selle 
kättesaamisest;

a) kinnitab ta taotluse saamist taotlejale 
kirjalikult 14 tööpäeva jooksul selle 
kättesaamisest;

b) vajadusel edastab ta taotluse ametile ja 
küsib tema arvamust.

b) edastab ta taotluse ametile ja küsib tema 
arvamust.

Liikmesriigid saavad taotlusega tutvuda 
komisjoni vahendusel.

Euroopa Parlament ja liikmesriigid saavad 
taotlusega tutvuda komisjoni vahendusel.
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Or. en

Selgitus

Suurema osa ühenduse loetelu muudatuste ja ajakohastamiste üle on nii Euroopa 
Parlamendis kui nõukogus vaidlusi tekkinud. Kuigi sageli on suudetud esimesel lugemisel 
kokkuleppele jõuda, ei tohiks otsust jätta komisjonile ja komisjoni komiteemenetluse abil 
lahendamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Martin

Muudatusettepanek 41
Artikkel 4

1. Kui komisjon saab taotluse ühenduse 
loetelu ajakohastamiseks:

1. Kui komisjon saab taotluse ühenduse 
loetelu ajakohastamiseks:

a) kinnitab ta taotluse saamist taotlejale 
kirjalikult 14 tööpäeva jooksul selle 
kättesaamisest;

a) kinnitab ta taotluse saamist taotlejale 
kirjalikult 14 tööpäeva jooksul selle 
kättesaamisest;

b) vajadusel edastab ta taotluse ametile ja 
küsib tema arvamust.

b) vajadusel edastab ta taotluse ametile ja 
küsib tema arvamust.

Liikmesriigid saavad taotlusega tutvuda 
komisjoni vahendusel.

Liikmesriigid ja sidusrühmad saavad 
taotlusega tutvuda komisjoni vahendusel.

2. Kui komisjon ise algatab menetluse, 
teavitab ta liikmesriike ja vajadusel küsib 
ameti arvamust.

2. Kui komisjon ise algatab menetluse, 
teavitab ta liikmesriike ning kõiki 
sidusrühmi ja vajadusel küsib ameti 
arvamust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 42
Artikli 6 lõige 1

1. Põhjendatud juhtudel, kui amet küsib 
taotlejalt lisateavet, võib artikli 5 lõikes 1 
osutatud tähtaega pikendada. Amet määrab 
pärast taotlejaga konsulteerimist kindlaks 
tähtaja, mille jooksul teave edastatakse ja 
teavitab komisjoni vajaliku lisaaja pikkusest. 
Kui komisjon ameti teatele kaheksa 
tööpäeva jooksul vastulauset ei esita, 

1. Kui amet küsib taotlejalt lisateavet, võib 
artikli 5 lõikes 1 osutatud tähtaega 
pikendada. Amet määrab pärast taotlejaga 
konsulteerimist kindlaks tähtaja, mille 
jooksul teave edastatakse ja teavitab 
komisjoni vajaliku lisaaja pikkusest. Kui 
komisjon ameti teatele kaheksa tööpäeva 
jooksul vastulauset ei esita, pikeneb artikli 5 
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pikeneb artikli 5 lõikes 1 osutatud tähtaeg 
automaatselt lisaaja pikkuseks.

lõikes 1 osutatud tähtaeg automaatselt lisaaja 
pikkuseks. 

Or. en

Selgitus

Kui taotlus ei sisalda kõiki andmeid, mida amet teatud aine ohtlikkuse hindamiseks vajab, 
tuleks tähtaega pikendada, et võimaldada põhjalikku riskihindamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 43
Artikkel 7

Üheksa kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 
lõikes 1 osutatud komiteele loetelu 
ajakohastamise määruse, võttes arvesse 
ameti arvamust, kõiki ühenduse õigusaktide 
asjakohaseid sätteid ning teisi kõnesoleva 
küsimusega seotud õiguspäraseid tegureid.

Üheksa kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku
loetelu ajakohastamise määruse 
vastuvõtmiseks, võttes arvesse ameti 
arvamust, kõiki ühenduse õigusaktide 
asjakohaseid sätteid ning teisi kõnesoleva 
küsimusega seotud õiguspäraseid tegureid.

Kui määruse eelnõu ei ole ameti arvamusega 
kooskõlas, lisab komisjon ka erisuste 
selgitused.

Kui määruse ettepanek ei ole ameti 
arvamusega kooskõlas, lisab komisjon ka 
erisuste selgitused.

Määrus võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 
osutatud korras.

Or. en

Selgitus

Suurema osa ühenduse loetelu muudatuste ja ajakohastamiste üle on nii Euroopa 
Parlamendis kui nõukogus vaidlusi tekkinud. Kuigi sageli on suudetud esimesel lugemisel 
kokkuleppele jõuda, ei tohiks otsust jätta komisjonile ja komisjoni komiteemenetluse abil 
lahendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 44
Artikkel 7

Üheksa kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 

Üheksa kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon Euroopa 
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1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Parlamendile ja nõukogule ettepaneku
loetelu ajakohastamise määruse 
vastuvõtmiseks, võttes arvesse ameti 
arvamust, kõiki ühenduse õigusaktide 
asjakohaseid sätteid ning teisi kõnesoleva 
küsimusega seotud õiguspäraseid tegureid.

Kui määruse eelnõu ei ole ameti arvamusega 
kooskõlas, lisab komisjon ka erisuste 
selgitused.

Kui määruse ettepanek ei ole ameti 
arvamusega kooskõlas, lisab komisjon ka 
erisuste selgitused.

Määrus võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 
osutatud korras.

Or. en

Selgitus

Suurema osa ühenduse loetelu muudatuste ja ajakohastamiste üle on nii Euroopa 
Parlamendis kui nõukogus vaidlusi tekkinud. Kuigi sageli on suudetud esimesel lugemisel 
kokkuleppele jõuda, ei tohiks otsust jätta komisjonile ja komisjoni komiteemenetluse abil 
lahendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 45
Artikli 7 esimene lõik

Üheksa kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Kuue kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Or. de

Selgitus

Pärast uue aine väljatöötamist ei peaks ettevõtjad kauem kui aasta loa saamist ootama.
Keerukate menetluste jaoks on niikuinii ette nähtud vajalik paindlikkus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 46
Artikli 7 esimene lõik
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Üheksa kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Kolme kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Or. en

Selgitus

1. Nii määruses 1831/2003 (söödalisandid) kui ka määruses 1829/2003 (geneetiliselt 
muundatud toit ja sööt) antakse komisjonile kolm kuud aega määruse kavandamiseks ja 
olemasolevate määruste kohta muudatusettepanekute esitamiseks toiduahela ja 
loomatervishoiu alalisele komiteele. Kolme kuu pikkune tähtaeg pika üheksakuulise 
ajavahemiku asemel oleks kooskõlas ka teiste ELi toiduohutust käsitlevate õigusaktidega. 
2. Üheksa kuud on pikk ajavahemik, mis paneb väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
raske ja ebavõrdse koormuse; tavaliselt ei ole neil suurte ettevõtetega võrreldavaid 
vahendeid, mis võimaldaksid neil oodata menetluste lõpuleviimist ja tulemusi (vt ka komisjoni 
töödokumendi mõjuhinnangu punkti 6.3.1.6; lisa ettepanekule võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ ja 
nõukogu direktiivi 20001/112/EÜ. )

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 47
Artikli 7 esimene ja teine lõik

Üheksa kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Kuue kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Kui määruse eelnõu ei ole ameti arvamusega 
kooskõlas, lisab komisjon ka erisuste
selgitused.

Kui määruse eelnõu ei ole ameti arvamusega 
kooskõlas, lisab komisjon oma otsusele ka 
selgitused.

Or. en

Selgitus

Kuuest kuust peaks komiteemenetluse kohase ettepaneku esitamiseks piisama. Komisjon peaks 
selgitama oma otsuse põhjusi, kui määruse ettepanek erineb ameti arvamusest.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 48
Artikli 7 esimene lõik

Üheksa kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Kuue kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Or. pl

Selgitus

Lubade andmise ühtne menetlus on põhjendamatult aeganõudev. Pärast seda, kui Euroopa 
Toiduohutusametil on olnud kuus kuud aega oma arvamuse esitamiseks, soovib komisjon 
saada üheksa kuud aega ettepaneku esitamiseks komiteemenetluse alusel. Kuuest kuust peaks 
sel puhul piisama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 49
Artikli 7 esimene ja teine lõik

Üheksa kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Kuue kuu jooksul pärast ameti arvamuse 
kättesaamist esitab komisjon artikli 14 lõikes 
1 osutatud komiteele loetelu ajakohastamise 
määruse, võttes arvesse ameti arvamust, 
kõiki ühenduse õigusaktide asjakohaseid 
sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega 
seotud õiguspäraseid tegureid.

Kui määruse eelnõu ei ole ameti arvamusega 
kooskõlas, lisab komisjon ka erisuste 
selgitused.

Kui määruse eelnõu ei ole ameti arvamusega 
kooskõlas, lisab komisjon oma otsusele ka 
selgitused.

Or. en

Selgitus

Lubade andmise ühtne menetlus on põhjendamatult aeganõudev. Pärast seda, kui Euroopa 
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Toiduohutusametil on olnud kuus kuud oma arvamuse esitamiseks, soovib komisjon saada 
üheksa kuud ettepaneku esitamiseks komiteemenetluse alusel. Kuuest kuust peaks sel puhul 
piisama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 50
Artikli 7 teine a lõik (uus)

Kui komisjon ei küsi ametilt arvamust, 
algab esimeses lõigus nimetatud tähtaeg 
pärast nõuetekohase taotluse laekumist 
komisjonile.

Or. de

Selgitus

Tähtaeg tuleks üheselt reguleerida ka registreerimiste tarvis, mille puhul ei nõuta ameti 
arvamust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 51
Artikli 8 lõige 1

1. Kui komisjon küsib taotlejalt lisateavet 
riskijuhtimisega seotud küsimuste kohta, 
määrab ta taotlejaga kooskõlastatult kindlaks 
tähtaja selle teabe esitamiseks. Sellisel puhul 
võib artiklis 7 osutatud tähtaega pikendada.

1. Kui komisjon küsib taotlejalt lisateavet 
riskijuhtimisega seotud küsimuste kohta, 
määrab ta taotlejaga kooskõlastatult kindlaks 
tähtaja selle teabe esitamiseks. Sellisel puhul 
võib komisjon artiklis 7 osutatud tähtaega 
pikendada ja teavitab liikmesriike 
pikendamisest.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Bart Staes

Muudatusettepanek 52
Artikli 8 lõige 2

2. Kui lõikes 1 osutatud lisaaja jooksul 
täiendavat teavet ei edastata, võtab komisjon 

2. Kui lõikes 1 osutatud lisaaja jooksul 
täiendavat teavet ei edastata, pikendab 
komisjon artiklis 7 sätestatud tähtaega või 
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tegutsemisel aluseks olemasoleva teabe. lükkab taotluse tagasi. 

Or. en

Selgitus

Kui taotlejad mõistliku aja jooksul nõutud teavet ei edasta, peaks komisjon saama 
hindamiseks rohkem aega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 53
Artikkel 10

Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 ja artikli 8 
lõike 1 kohaldamist, võib komisjon artikli 5 
lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud tähtaegu 
pikendada omal algatusel või vajadusel 
ameti taotluse alusel, kui toimiku iseloom 
seda õigustab. Sellisel puhul teavitab 
komisjon vajadusel taotlejat tähtaja 
pikendamisest ning seda õigustavatest 
põhjustest.

Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 ja artikli 8 
lõike 1 kohaldamist, võib komisjon artikli 5 
lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud tähtaegu 
pikendada omal algatusel või vajadusel 
ameti taotluse alusel, kui toimiku iseloom 
seda õigustab. Sellisel puhul teavitab 
komisjon taotlejat ja liikmesriike tähtaja 
pikendamisest ning seda õigustavatest 
põhjustest.

Or. en

Selgitus

Taotlejat tuleks alati tähtaja pikendamisest teavitada. Samuti tuleks teavitada liikmesriike.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 54
Artikkel 10

Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 ja artikli 8 
lõike 1 kohaldamist, võib komisjon artikli 5 
lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud tähtaegu 
pikendada omal algatusel või vajadusel 
ameti taotluse alusel, kui toimiku iseloom 
seda õigustab. Sellisel puhul teavitab 
komisjon vajadusel taotlejat tähtaja 
pikendamisest ning seda õigustavatest 
põhjustest.

Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 ja artikli 8 
lõike 1 kohaldamist, võib komisjon artikli 5 
lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud tähtaegu 
pikendada omal algatusel või vajadusel 
ameti taotluse alusel, kui toimiku iseloom 
seda õigustab. Sellisel puhul teavitab 
komisjon taotlejat tähtaja pikendamisest 
ning seda õigustavatest põhjustest.
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Or. de

Selgitus

Taotlejat tuleks igal juhul tähtaja pikendamisest teavitada. Üksnes põhjendatud ja õigeaegne 
teavitus võib tagada planeerimise usaldusväärsuse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Martin

Muudatusettepanek 55
Artikkel 11

Amet tagab oma tegevuse läbipaistvuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 
38. Ta avalikustab viivitamata oma 
arvamused. Lisaks avalikustab ta arvamuste 
ja artikli 6 lõikes 1 osutatud tähtaegade 
pikendamise taotlused.

Amet tagab oma tegevuse läbipaistvuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 
38. Ta avalikustab viivitamata oma 
arvamused koos kõigi taotluste ning 
nendega seotud materjalidega. Lisaks 
avalikustab ta arvamuste ja artikli 6 lõikes 1 
osutatud tähtaegade pikendamise taotlused.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 56
Artikli 12 lõige 3

3. Komisjon määrab kindlaks, missugust 
teavet võib käsitleda konfidentsiaalselt ja 
teavitab sellest taotlejat.

3. Komisjon määrab kindlaks, missugust 
teavet võib käsitleda konfidentsiaalselt ja 
teavitab sellest taotlejat ning liikmesriike

Or. en

Selgitus

Liikmesriike tuleks samuti teavitada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 57
Artikli 12 lõige 3

3. Komisjon määrab kindlaks, missugust 
teavet võib käsitleda konfidentsiaalselt ja 

3. Komisjon määrab pärast taotlejaga 
konsulteerimist kindlaks, missugust teavet 
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teavitab sellest taotlejat. võib käsitleda konfidentsiaalselt ja teavitab 
sellest taotlejat.

Or. de

Selgitus

Taotlejal peab olema õigus saada varakult teavet sellekohase otsuse kohta. Lisaks sellele 
peaks tootjatel olema võimalus esitada oma vaateid ning kujundada arvamust komisjoni 
seisukohtade suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 58
Artikli 12 lõige 3

3. Komisjon määrab kindlaks, missugust 
teavet võib käsitleda konfidentsiaalselt ja 
teavitab sellest taotlejat.

3. Komisjon määrab koos taotlejaga 
kindlaks, missugust teavet võib käsitleda 
konfidentsiaalselt.

Or. en

Selgitus

Taotleja kaasamine ja vastastikune suhtlemine temaga, et määrata kindlaks, missugust teavet 
võib käsitleda konfidentsiaalselt, on menetluse algfaasis hädavajalik. Ainult sel juhul on 
tagatud teabe konfidentsiaalsus, mille avaldamine terviklikul kujul võiks kahjustada taotleja 
ärihuvisid või teadus- ja arendustegevusega seotud huvisid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 59
Artikli 12 lõige 4

4. Pärast komisjoni seisukohaga tutvumist 
on taotlejal edastatud teabe 
konfidentsiaalsuse säilitamiseks taotluse 
tagasivõtmiseks aega kolm nädalat. Kuni 
selle tähtaja lõpuni konfidentsiaalsus 
säilitatakse.

4. Pärast komisjoni seisukohaga tutvumist 
on taotlejal edastatud teabe 
konfidentsiaalsuse säilitamiseks taotluse 
tagasivõtmiseks või komisjoni seisukoha 
vastu kaebuse esitamiseks aega kolm 
nädalat. Seejärel on komisjonil kolm 
nädalat aega kaebuse suhtes lõpliku otsuse 
langetamiseks. Konfidentsiaalsus 
säilitatakse esialgse kolmenädalase tähtaja 
lõpuni või kaebuse esitamise korral lõpliku 
otsuse vastuvõtmiseni.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on anda taotlejatele kaebuse esitamise õigus komisjoni 
otsuste vastu, mis on seotud teabe konfidentsiaalsusega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 60
Artikli 12 lõige 6

6. Kui taotleja võtab või on võtnud taotluse 
tagasi, peavad amet, komisjon ja 
liikmesriigid kinni ärilise ja tööstusteabe
konfidentsiaalsuse tavast, ka teadusliku ja 
arengualase teabe osas ning teabe osas, 
mille konfidentsiaalsuse suhtes komisjon ja 
taotleja on eriarvamustel.

6. Kui taotleja võtab või on võtnud taotluse 
tagasi, peavad amet, komisjon ja 
liikmesriigid kinni konfidentsiaalsuse tavast 
kogu taotluses esitatud teabe suhtes. 

Or. en

Selgitus

Et kaitsta taotlejat võimaliku kahju eest tema ärihuvidele või teadus- ja arendustegevusega 
seotud huvidele, on oluline tagada taotleja huvide kaitse, säilitades kogu taotluses esitatud 
teabe konfidentsiaalsuse selle terviklikul kujul. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 61
Artikli 12 lõige 6 a (uus)

Taotleja esitatud teaduslikke andmeid ja 
muud teavet ei tohi kümne aasta jooksul 
alates loa andmise kuupäevast kasutada 
hilisema taotleja kasuks, välja arvatud 
juhul, kui hilisem taotleja on eelneva 
taotlejaga kokku leppinud, et neid andmeid 
ja seda teavet võib kasutada, tingimusel et:
a) algne taotleja deklareeris teaduslikud 
andmed ja muu teabe algse taotluse 
ajahetkel konfidentsiaalsena ja
b) algsel taotlejal oli algse taotluse 
esitamise ajal eranditu õigus 
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konfidentsiaalsete andmete kasutamisele ja
c) toidu lisaaine, toiduensüümi või lõhna-
ja maitseaine kasutamiseks poleks saanud 
luba anda ilma konfidentsiaalsete andmete 
esitamiseta algse taotleja poolt. 

Or. de

Selgitus

Aine lülitamine ühenduse loetellu nõuab põhjalikke toksikoloogilisi ohutusuuringuid. On 
mõistetav, et vastutustundlikud tootjad, kes selliseid uuringuid läbi viivad ja sellega seoses 
suuri finantsilisi kohustusi võtavad, on huvitatud sellest, et tagada endale vähemalt teatud 
ajaks eelised, mis tulenevad vastava loa saamisest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 62
Artikli 12 lõige 7 a (uus)

7 a. Taotluses sisalduvaid teaduslikke 
andmeid ja muud teavet ei tohi 
kümneaastase perioodi jooksul alates loa 
andmise kuupäevast kasutada hilisema 
taotleja kasuks, välja arvatud juhul, kui 
hilisem taotleja on eelneva taotlejaga 
kokku leppinud, et neid andmeid ja seda 
teavet võib kasutada ja kulusid jagatakse 
vastavalt, kui:
a) algne taotleja deklareeris teaduslikud 
andmed ja muu teabe algse taotluse 
ajahetkel konfidentsiaalsena ja
b) algsel taotlejal oli algse taotluse 
esitamise ajal eranditu õigus 
konfidentsiaalsete andmete kasutamisele ja
c) toidu lisaaine kasutamiseks poleks 
saanud luba anda ilma konfidentsiaalsete 
andmete esitamiseta algse taotleja poolt. 

Or. en

Selgitus

1. Toidu lisaainete uurimis- ja arendustegevuse edendamiseks on asjakohane kaitsta 
konfidentsiaalset teavet, mis tuleneb novaatorite investeeringutest käesoleva määruse 
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kohaseid rakendusi toetava info ja andmete kogumisel. See kaitse peaks siiski olema ajaliselt 
piiratud, et vältida asjatuid topeltuuringuid ja loomkatsete kordamist ning et mitte kahjustada 
konkurentsi. 
2. Kümneaastane ajavahemik konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks oleks kooskõlas teise 
toiduohutust käsitleva ELi õigusaktiga – määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt 
muundatud toit ja sööt), mille artiklis 31 öeldakse: "…taotlusetoimikusse lisatud teaduslikku 
ja muud teavet ei tohi kasutada teise taotleja huvides kümne aasta jooksul alates loa andmise 
kuupäevast, kui teine taotleja pole loaomanikuga selliste andmete ja teabe kasutamises kokku 
leppinud”. 
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