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Muudatusettepanek 3
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon  võib vastu võtta sätted mille 
kohaselt tavaliseks tarbimiseks mõeldud 
toiduainete puhul, mis sobivad eritoiduks, 
märgitakse see omadus.

Komisjon  võib vastu võtta sätted, mille 
kohaselt tavaliseks tarbimiseks mõeldud 
põllumajanduslike toiduainete puhul, mis 
on looduslikult sobivad eritoiduks, 
märgitakse see omadus.

Or. it

Selgitus

Viimastes toitumisalastes määrustes (1924/2006 ja 1925/2006) kasutatakse määrsõna 
„looduslikult”, et märkida toite, millel on nende looduslikus olekus spetsiifilised omadused, 
olenemata sellest, mida järgnevad töötlemise ja rikastamise etapid võivad kaasa tuua. 
Loogiline on kohaldada sama lähenemist ka käesolevas ettepanekus võtta vastu direktiiv. 
Lisaks konkreetsete loomupäraste omadustega toodete edendamisele võib selline lähenemine 
tugevdada kohapealseid teadusuuringuid ja innovatsiooni nii agronoomia kui ka toitumuse 
seisukohalt huvipakkuvate sordiomaduste alal.

Muudatusettepanek 4
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks, et võimaldada eritoitudeks 
ettenähtud ning teaduse ja tehnika arengust 
tulenevaid toiduaineid kiirelt turule viia, 
võib komisjon artikli 15 lõikes 2 osutatud
korras pärast Euroopa 
Toiduohutusametiga  konsulteerimist 
lubada kaheaastase ajavahemiku jooksul 
viia turule toiduaineid, mis ei vasta I lisas 
osutatud eridirektiividega sätestatud 
eritoiduks ettenähtud toiduainerühmade

2. Selleks, et võimaldada eritoitudeks 
ettenähtud ning teaduse ja tehnika arengust 
tulenevaid toiduaineid kiirelt turule viia, 
võib komisjon pärast Euroopa 
Toiduohutusametiga  konsulteerimist 
lubada kaheaastase ajavahemiku jooksul 
viia turule toiduaineid, mis ei vasta I lisas 
osutatud eridirektiividega sätestatud 
eritoiduks ettenähtud toiduainerühmade



PE405.852v01-00 4/5 AM\720744ET.doc

ET

eeskirjadele koostise osas. eeskirjadele koostise osas.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu  vastavalt 
artikli 15  lõikes 3  osutatud  kontrolliga 
regulatiivmenetlusele .

Vajaduse korral võib komisjon loa andmise 
otsusesse lisada koostise muudatust 
käsitlevad märgistamiseeskirjad. 

Vajaduse korral võib komisjon loa andmise 
otsusesse lisada koostise muudatust 
käsitlevad märgistamiseeskirjad. 

Or. en

Selgitus

See säte tuleks viia kooskõlla kontrolliga regulatiivmenetlusega.

Muudatusettepanek 5
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõike suhtes võib erandlikel ja 
selgesti määratletud juhtudel ette näha 
erandeid vastavalt artikli 15 lõikes 2 
osutatud  korrale. Erandeid võib 
kohaldada kuni kõnealuse korra 
lõppemiseni.

Esimese lõike suhtes võib erandlikel ja 
selgesti määratletud juhtudel ette näha 
erandeid. Need meetmed, mille eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi vähem 
olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse 
vastu  vastavalt artikli 15  lõikes 3
osutatud  kontrolliga 
regulatiivmenetlusele . Erandeid võib 
kohaldada kuni kõnealuse korra 
lõppemiseni.

Or. en

Selgitus

See säte tuleks viia kooskõlla kontrolliga regulatiivmenetlusega.
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Muudatusettepanek 6
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 nimetatud tooteid lubatakse
jaemüügiturule üksnes pakendatult ja 
pakend peab tooted üleni katma.

Artiklis 1 nimetatud tooteid viiakse
jaemüügiturule reeglina pakendatult ja 
pakend peab tooted üleni katma. 
Põllumajanduslikke toiduaineid võib 
müüa lahtiselt või eelpakendatult, kui 
kasutatud tootmis- ja töötlusviisid 
võimaldavad säilida muutumatuna neil 
omadustel, mille alusel saab toote lülitada 
artiklis 1 nimetatud kategooriatesse, 
ohustamata tarbijaohutust. Neile 
toodetele lisatakse artiklis 9 sätestatud 
üksikasjad.

2. Liikmesriigid võivad jaemüügi puhul 
lubada erandeid lõikest 1 , tingimusel et 
müügilepaneku ajal on tootele lisatud
artiklis 9  sätestatud üksikasjad.

Or. it

Selgitus

Et võimaldada toodete turuleviimist, ilma et üksikud liikmesriigid peaksid tegema erandeid 
lahtiselt müüdavatele toodetele, samal ajal kehtestades selged tingimused, mis, olles küll 
piiravad, kehtivad siiski ELi tasandil. Need meetmed võivad olla suunatud sellele, et 
võimaldada põllumajandustootjatel edasi minna konkreetsete jälgitavuse süsteemide 
kasutuselevõtmisega, samal ajal kaitstes tarbijaid ja tagades neile laia valiku tooteid, mille 
hulgast valida.


	720744et.doc

