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Muudatusettepanek 43
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine 
on siseturu oluline aspekt ning aitab 
oluliselt kaasa kodanike tervise ja heaolu 
parandamisele ning nende sotsiaalsete ja 
majanduslike huvide kaitsmisele. 
Erinevused uuendtoidu ohutuse hindamist 
ja lubade väljastamist käsitlevates 
siseriiklikes õigusnormides võivad 
takistada uuendtoidu vaba liikumist, luues 
seega ebaõiglased konkurentsitingimused.

(1) Ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine 
on siseturu oluline aspekt ning aitab 
oluliselt kaasa kodanike tervise ja heaolu 
parandamisele ning nende sotsiaalsete ja 
majanduslike huvide kaitsmisele. 
Erinevused uuendtoidu ohutuse hindamist 
ja lubade väljastamist käsitlevates 
siseriiklikes õigusnormides võivad 
takistada uuendtoidu vaba liikumist, luues 
seega potentsiaalselt ebaõiglased 
konkurentsitingimused.

Or. en

Selgitus

Erinevused siseriikliku õiguse ja määruse vahel võivad takistada vabakaubandust, kuid see ei 
ole automaatselt seotud ebaõiglaste konkurentsitingimustega.

Muudatusettepanek 44
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse.

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, samuti loomade heaolu ja 
keskkonnakaitse kõrge tase. Kogu aeg 
tuleks kohaldada ettevaatuspõhimõtet.

Or. en



PE413.967v01-00 4/99 AM\744573ET.doc

ET

Muudatusettepanek 45
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 13 selgitatakse, et poliitika 
kujundamisel ja rakendamisel pööravad 
ühendus ja liikmesriigid täit tähelepanu 
loomade kui aistimisvõimeliste olendite 
heaolu nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Euroopa Parlamendi 3. septembri 
2008. aasta resolutsioonis loomade 
toiduks kloonimise kohta palutakse 
komisjonil esitada ettepanekud keelata 
toidu saamise eesmärgil (i) loomade 
kloonimine, (ii) kloonitud loomade või 
nende järeltulijate kasvatamine, (iii) 
kloonitud loomadest või nende 
järeltulijatest valmistatud liha- või 
piimatoodete turuleviimine ja (iv) 
kloonitud loomade, nende järeltulijate, 
kloonitud loomade või nende järeltulijate 
sperma ja embrüote ning kloonitud 
loomadest või nende järeltulijatest 
valmistatud liha- või piimatoodete import;

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Komisjoni tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee 
(SCENIHR) võttis 28.–29. septembril 
2005. aastal vastu arvamuse, milles 
järeldati, et riski hindamiseks vajalikes 
teadmistes on suured lüngad, sh 
teadmistes nanoosakeste omaduste, 
tuvastamise ja mõõtmise kohta, doosi ja 
vastusreaktsiooni seose, inimorganismis 
ja keskkonnas käitumise ja säilivuse, ning 
kõigi nanoosakestega seonduvate 
toksikoloogia ja keskkonnatoksikoloogia 
aspektide kohta; lisaks juhib tähelepanu 
SCENIHRi järeldustele, et „olemasolevad 
toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised 
meetodid ei tarvitse olla piisavad selleks, 
et tegeleda kõigi nanoosakestega 
seonduvate küsimustega”;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühenduse eeskirjad uuendtoidu kohta 
kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. jaanuari 1997. aasta määrusega (EÜ) 
nr 258/97 uuendtoidu ja toidu 
uuendkoostisosade kohta ning komisjoni 
20. septembri 2001. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1852/2001, millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(3) Ühenduse eeskirjad uuendtoidu kohta 
kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. jaanuari 1997. aasta määrusega (EÜ) 
nr 258/97 uuendtoidu ja toidu 
uuendkoostisosade kohta ning komisjoni 
20. septembri 2001. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1852/2001, millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
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(EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava teabe 
avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud 
eeskirjad. Selguse huvides tuleks määrus 
(EÜ) nr 258/97 kehtetuks tunnistada ja 
asendada see käesoleva määrusega;

(EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava teabe 
avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud 
eeskirjad. Selguse huvides tuleks määrus 
(EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1852/2001 kehtetuks tunnistada. 
Määrus (EÜ) nr 258/97 tuleks asendada 
käesoleva määrusega. Soovitus 97/618/EÜ 
tuleks asendada uuendtoidu 
ajakohastatud juhistega, kuid soovitus 
97/618 jääb taotluse esitajatele kasutada 
senikaua, kuni see asendatakse uute 
muudetud juhistega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1852/2001 niisuguseid sätteid, mis käsitlevad käesolevas 
esildatud määruses sätestatud hindamismenetlust, hõlmab nüüd esildatud ühtse menetluse 
tekst, mistõttu ei ole komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 enam vajalik. Esildatud uues 
määruses nähakse ette uute juhiste avaldamine taotlejate abistamiseks. Varasemad juhised 
peaksid edasi kehtima, kuni need asendatakse uute muudetud juhistega.

Muudatusettepanek 49
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kehtivat uuendtoidu määratlust tuleks 
muuta selgemaks ja ajakohastada, 
asendades olemasolevad kategooriad 
viitega üldisemale toidu määratlusele 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) 
nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused.

(5) Kehtivat uuendtoidu määratlust tuleks 
muuta selgemaks ja ajakohastada, 
asendades olemasolevad kategooriad 
viitega üldisemale toidu määratlusele 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused ja selgitus 
uudsuse kriteeriumide kohta.

Or. en
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Selgitus

Et õigusakt oleks selge, tuleks selle teksti või põhjendustesse lisada selgitus toidu uudsuse 
kriteeriumide kohta. 

Muudatusettepanek 50
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva määruse määratluse 
kohaselt peetakse uudseks toitu, mis on 
uue molekulaarstruktuuriga või mille 
algset molekulaarstruktuuri on tahtlikult 
muudetud, toitu, mis koosneb või on 
saadud mikroorganismidest, seentest või 
vetikatest, mikroorganismide uutest 
tüvedest, mille puhul puudub ohutu 
kasutamise kogemus, ning taimedes 
looduslikult esinevate ainete 
kontsentraatidest.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab, milliseid tootekategooriaid hõlmab uuendtoidu 
määratlus igal juhul. See mittetäielik toidu kategooriate loetelu aitab seega kaasa käesolevas 
määruses ajakohastatud uuendtoidu määratluse õiguskindlusele.

Muudatusettepanek 51
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb 
käsitelda uudsena, kui rakendatud on 
tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole 

(6) Käesoleva määruse reguleerimisalasse 
peaks kuuluma mis tahes toit, mida ei ole 
kasutatud ühenduses olulisel määral 
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kasutatud. Eelkõige peaks käesolev määrus 
hõlmama uusi tõuaretuse ja 
toiduainetootmisprotsesside tehnoloogiaid, 
mis mõjutavad toitu ja seega võivad 
mõjutada ka toiduohutust. Uuendtoit peaks 
seega hõlmama toitu, mis on toodetud 
ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil 
kasvatatud taimedest ja loomadest ning 
toitu, mida on muudetud uute 
tootmisprotsesside abil, mis võivad toitu
mõjutada, nt nanotehnoloogia ja 
nanoteadus. Traditsiooniliste 
aretustehnikate abil saadud uutest 
taimesortidest või loomatõugudest saadud 
toitu ei peaks käsitlema uuendtoiduna.

inimeste toiduna enne 15. maid 1997. 
Toidu uudsuse kriteeriumid peaksid 
hõlmama niisuguste organismide uute 
liikide kasutamist nagu taimed, loomad, 
mikroorganismid, seened või vetikad. Ka 
toitu, milles kasutatakse uue 
molekulaarstruktuuriga olemasolevate 
organismide ja ainete uusi osasid, tuleks 
käsitleda uuendtoiduna. Olemasolevat 
toitu tuleks käsitleda uudsena, kui seda on 
muudetud viisil, mis muudab selle 
keemilist koostist, molekulaarstruktuuri, 
osakeste suurust või muid elemente, mis 
tõenäoliselt mõjutavad toiduohutust. 
Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb 
käsitelda uudsena, kui rakendatud on 
tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole 
kasutatud. Eelkõige peaks käesolev määrus 
hõlmama uusi tõuaretuse ja 
toiduainetootmisprotsesside tehnoloogiaid, 
mis mõjutavad toitu ja seega võivad 
mõjutada ka toiduohutust. Uuendtoit peaks 
seega hõlmama toitu, mis on toodetud 
ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil 
kasvatatud taimedest ja loomadest ning 
toitu, mida on muudetud uute 
tootmisprotsesside abil, mis võivad 
toiduohutust mõjutada, nt nanotehnoloogia 
ja nanoteadus. Traditsiooniliste 
aretustehnikate abil saadud uutest 
taimesortidest või loomatõugudest saadud 
toitu ei peaks käsitlema uuendtoiduna.

Or. en

Selgitus

Et õigusakt oleks selge, tuleks eelistatavalt selle teksti või põhjendustesse lisada selgitus toidu 
uudsuse kriteeriumide kohta. Esildatud teksti eesmärk on kirjeldada uuendtoitu käsitlevate 
õigusaktide praegust rakendamist. Eelviimases lauses on puudu sõna „-ohutus” ning 
sõnastus peaks olema järgmine: „... mis võivad toiduohutust mõjutada, nt nanotehnoloogia ja 
nanoteadus.”.
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Muudatusettepanek 52
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb 
käsitelda uudsena, kui rakendatud on 
tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole 
kasutatud. Eelkõige peaks käesolev 
määrus hõlmama uusi tõuaretuse ja 
toiduainetootmisprotsesside 
tehnoloogiaid, mis mõjutavad toitu ja 
seega võivad mõjutada ka toiduohutust. 
Uuendtoit peaks seega hõlmama toitu, mis 
on toodetud ebatraditsiooniliste 
aretustehnikate abil kasvatatud taimedest 
ja loomadest ning toitu, mida on 
muudetud uute tootmisprotsesside abil, mis 
võivad toitu mõjutada, nt nanotehnoloogia 
ja nanoteadus. Traditsiooniliste 
aretustehnikate abil saadud uutest 
taimesortidest või loomatõugudest saadud 
toitu ei peaks käsitlema uuendtoiduna.

(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb 
käsitelda uudsena ja seda peab hõlmama
käesolev määrus, kui rakendatud on 
tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole 
kasutatud, ning kui toitu on muudetud uute 
tootmisprotsesside abil, mis mõjutavad 
ohutust või toitumist, nt nanotehnoloogia 
ja nanoteadus. Uutest taimesortidest saadud 
toitu ei peaks käsitlema uuendtoiduna.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Praegu olemasolevatest 
katsemeetoditest ei piisa 
nanomaterjalidega seotud ohtude 
hindamiseks. Kiiresti tuleks välja töötada 
nanospetsiifilised katsemeetodid, kus ei 
kasutata loomi. Inimeste tervise 
kaitsmiseks ja loomkatsete ennetamiseks 
tuleks nanotehnoloogia kasutamine 
toiduainete tootmises keelata niikauaks, 
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kuni on heaks kiidetud piisavad 
nanospetsiifilised katsemeetodid, kus ei 
kasutata loomi, ning nende katsete põhjal 
on koostatud asjakohane ohutushinnang.

Or. en

Selgitus

Praegu puuduvad piisavad meetodid nanomaterjalide ohutuse hindamiseks (vt SCENIHRi 
2005. aasta septembri arvamus). Nanomaterjale tuleks hinnata nanospetsiifiliste katsete 
alusel, kus ei kasutata loomi. Niikauaks, kuni on olemas niisugused nanospetsiifilised 
katsemeetodid nanomaterjalide ohutuse piisavaks hindamiseks toidus, kus ei kasutata loomi, 
tuleks keelata nende kasutamine inimeste tervise kaitsmiseks ja loomkatsete ennetamiseks.

Muudatusettepanek 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Arvestades, et teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm 
esitas oma 16. jaanuari 2008. aasta 
arvamuses (nr 23) loomade toiduks 
kloonimise eetiliste aspektide kohta, et ta 
leiab, et puuduvad veenvad argumendid 
kloonidest ja nende järglastest toidu 
tootmiseks. Arvestades, et Euroopa 
Toiduohutusameti teaduskomitee järeldas 
oma 15. juuli 2008. aasta arvamuses1, et 
märgatava osa kloonide tervis ja heaolu 
olid kahjustatud, sageli tõsiselt ja 
surmavalt.
1 EFSA Teataja (2008), 767, 1-49.

Or. en

Selgitus

Euroopa Toiduohutusameti ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 
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arvamused näitavad, et kloonimisega kaasnevad kloonitud loomade ja nende 
asendusemasloomade puhul tõsised tervise- ja heaoluprobleemid. 

Muudatusettepanek 55
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Toiduainete pakendis sisalduvad 
nanomaterjalid tuleks kanda 
heakskiidetud nanomaterjalide loetellu, 
millele lisatakse nende niisuguses 
pakendis sisalduvatesse toiduainetesse või 
sisalduvatele toiduainetele ülekandumise 
piirmäär.

Or. fr

Selgitus

Lubade andmist tuleks kohaldada nanomaterjalidest koosneva pakendi suhtes, millel on 
kokkupuude toiduga.

Muudatusettepanek 56
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Vajaduse korral tuleks vastu võtta 
rakendusmeetmed, milles määratletakse 
kriteeriumid, et lihtsustada hindamist, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kui toitu on enne nimetatud 
kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ 
tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva 
turustada samaks kasutuseks, ilma et seda 

(7) Vastu tuleks võtta rakendusmeetmed, 
milles määratletakse täiendavad
kriteeriumid, et lihtsustada hindamist, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kui toitu on enne nimetatud 
kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ 
tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva 
turustada samaks kasutuseks, ilma et seda 
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käsitletaks uuendtoiduna. Siiski ei tuleks 
sellist kasutamist toidulisandina või 
toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Seega tuleb asjaomase toidu 
muudeks kasutusviisideks, st peale 
toidulisandina kasutamise, taotleda luba 
kooskõlas käesoleva määrusega.

käsitletaks uuendtoiduna. Siiski ei tuleks 
sellist kasutamist toidulisandina või 
toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Seega tuleb asjaomase toidu 
muudeks kasutusviisideks, st peale 
toidulisandina kasutamise, taotleda luba 
kooskõlas käesoleva määrusega.

Or. en

Selgitus

Rakendusmeetmete vastuvõtmine on vajalik uudsuse kriteeriumide täiendavaks 
kirjeldamiseks. Sõna „täiendavad” tuleks lisada, kuna teatud selgitus on juba esitatud 
muudatusettepanekus põhjenduse 6 kohta.

Muudatusettepanek 57
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Direktiivi 2001/83/EÜ 
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta)1

sätteid tuleks kohaldada, kui toode, võttes 
arvesse kõiki selle omadusi, võib langeda 
mõiste „ravim” ja muude ühenduse 
õigusaktidega reguleeritava toote mõiste 
alla. Sellisel juhul võib liikmesriik, kui ta 
kehtestab vastavalt direktiivile 
2001/83/EÜ, et aine on ravim, piirata
niisuguse toote turule toomist vastavalt 
ühenduse õigusele.
1 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

Or. en
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Selgitus

Kuna uuendtoidu käsitlemisel esineb palju piiripealseid juhtumeid, tuleb kõnealust põhialust 
rõhutada põhjenduses. See loob tööstusele ja tarbijatele suurema selguse turu toimimise osas 
seoses piiripealsete toodetega (ravim/toit).

Muudatusettepanek 58
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ainult tehniliseks kasutuseks mõeldud 
toit ja geneetiliselt muundatud toit ei kuulu 
käesoleva määruse reguleerimisalasse. 
Seega tuleb määruse reguleerimisalast 
välja arvata toit, mida kasutatakse ainult 
toidu lisaainena, mis kuulub Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) 
nr XX/XXX reguleerimisalasse, maitse- ja 
lõhnaained, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) 
nr XX/XXX reguleerimisalasse, 
ekstrahendid, mis kuuluvad nõukogu 
13. juuni 1988. aasta direktiivi 
88/344/EMÜ (toiduainete ja toidu 
koostisosade tootmisel kasutatavaid 
ekstrahente käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta) 
reguleerimisalasse, ensüümid, mis 
kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[…] määruse (EÜ) nr XX/XXX 
reguleerimisalasse ning geneetiliselt 
muundatud toit, mis kuulub Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 
2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 
(geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kohta) reguleerimisalasse.

(10) Ainult tehniliseks kasutuseks mõeldud 
toit ja geneetiliselt muundatud toit ei kuulu 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
senikaua, kui niisugust toitu 
reguleeritakse ühenduse muude 
õigusaktide kohaselt lubade andmise ja 
ohutuse hindamisega.  Seega tuleb 
määruse reguleerimisalast välja arvata toit, 
mida kasutatakse ainult toidu lisaainena, 
mis kuulub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr XX/XXX 
reguleerimisalasse, maitse- ja lõhnaained, 
mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr XX/XXX 
reguleerimisalasse, ekstrahendid, mis 
kuuluvad nõukogu 13. juuni 1988. aasta 
direktiivi 88/344/EMÜ (toiduainete ja 
toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid 
ekstrahente käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta) 
reguleerimisalasse, ensüümid, mis 
kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[…] määruse (EÜ) nr XX/XXX 
reguleerimisalasse ning geneetiliselt 
muundatud toit, mis kuulub Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 
2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 
(geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kohta) reguleerimisalasse.

Or. en
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Selgitus

Tuleb selgitada, et kõiki uuendtoite ja toidu koostisosasid peaks hõlmama üks riski hindamine 
vastavalt ühenduse õigusaktidele. Toit, mida reguleeritakse juba muude ELi õigusaktide 
kohaselt loa andmise ja riski hindamise menetlusega, ei peaks nõudma enam riski hindamist 
ja loa andmist uuendtoidu määruse raames.

Muudatusettepanek 59
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikides kättesaadava teabe 
põhjal tuleb selgitada, kas toitu kasutati 
olulisel määral inimeste toiduna enne 
15. maid 1997. Kui komisjonil ei ole teavet 
inimtoiduna kasutamise kohta enne 
15. maid 1997, tuleb kehtestada lihtne ja 
läbipaistev liikmesriike ja kõiki huvitatud 
pooli hõlmav menetlus selle teabe 
kogumiseks.

(13) Uuendtoidu klassifitseerimine 
eelkõige selle alusel, kas seda kasutati 
olulisel määral inimeste toiduna enne 
õigusakti kohaldamiskuupäeva, või toidu 
tootmise hästi tuntud meetodite 
kasutamise alusel peaks põhinema teabel, 
mis on kättesaadav liikmesriikides ja 
peale selle mis tahes huvitatud pooltele.
Tuleb kehtestada menetlus selle teabe 
kogumiseks.  Kõnealune menetlus peaks 
olema lihtne ja läbipaistev ning vältima 
mis tahes õigustamatut turu häirimist.

Or. en

Selgitus

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods.
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.
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Muudatusettepanek 60
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Uuendtoitu võib ühenduses turustada 
ainult siis, kui see on ohutu ega eksita 
tarbijat. Lisaks ei tohi see erineda 
asendatavast toidust sellisel määral, et selle 
tarbimine võib põhjustada tarbijale 
toitainete vaegust.

(14) Uuendtoitu võib ühenduses turustada 
ainult siis, kui see on ohutu ega eksita 
tarbijat ning kui sel on tarbijate jaoks 
selge kasu. Lisaks ei tohi see erineda 
asendatavast toidust sellisel määral, et selle 
tarbimine võib põhjustada tarbijale 
toitainete vaegust.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Vältimaks loomkatseid, tuleks 
käesoleva määruse kohaldamisel teha 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Käesolev määrus peaks 
tagama, et katsed selgroogsete loomadega 
viidaks miinimumini ja et välditaks 
topeltkatseid, ning edendama muude 
katsete kui loomkatsete meetodeid ja 
arukaid katsestrateegiaid. Olemasolevaid 
selgroogseid loomi hõlmavatest 
uuringutest saadud tulemusi tuleks 
uuendtoidu arendamise protsessis jagada. 
Kooskõlas nõukogu 24. novembri 1986. 
aasta direktiiviga 86/609/EMÜ katseteks 
ja muudel teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade kaitsega seotud 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta1 tuleb selgroogseid 
loomi hõlmavad uuringud samuti 
asendada, neid piirata või kasutada 
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viimistletumaid uurimismeetodeid. 
Käesoleva määruse rakendamine peaks 
võimaluse korral põhinema sobivate 
alternatiivsete katsemeetodite kasutamisel. 
Hiljemalt …* peaks komisjon vaatama 
läbi selgroogseid loomi hõlmavate 
uuringute tulemuste andmekaitse-
eeskirjad ning neid vajaduse korral 
muutma.
1 EÜT L 358, 18.12.86, lk 1. 

* Seitse aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas loomade kaitset ja heaolu käsitlevas protokollis sisalduva nõudega, et ühendus ja 
liikmesriigid võtavad poliitika kujundamisel ja elluviimisel täielikult arvesse loomade heaolu 
käsitlevaid nõudeid, tuleks lisada, et loomkatsed hoitakse absoluutse miinimumi tasemel ja 
viiakse läbi vaid viimase abinõuna ning et edendatakse alternatiivide kasutamist.

Muudatusettepanek 62
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Samuti tuleb kehtestada uuendtoidu 
võimalike riskide hindamise kriteeriumid. 
Uuendtoidu ühtlustatud teadusliku 
hindamise tagamiseks peaks sellise 
hindamise läbi viima Euroopa 
Toiduohutusamet (edaspidi „amet”).

(16) Samuti tuleb kehtestada uuendtoidu 
võimalike riskide hindamise kriteeriumid. 
Uuendtoidu ühtlustatud teadusliku 
hindamise tagamiseks peaks sellise 
hindamise läbi viima Euroopa 
Toiduohutusamet (edaspidi „amet”) 
koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

Or. fr

Selgitus

Samal ajal, kui heameelt tuleb tunda uuendtoidu lubade andmise ja hindamise menetluse 
tsentraliseerimise üle, tuleks säilitada ka koostöö Euroopa Toiduohutusameti ja liikmesriikide 
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pädevate asutuste vahel, eelkõige neile käesoleva õigusakti alusel usaldatud mis tahes 
turujärelevalve ülesannete osas. Kõnealune koostöö võimaldab neil säilitada nende teadmised 
ja pädevuse.

Muudatusettepanek 63
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vajaduse korral ja toetudes 
ohutushinnangule tuleks kehtestada 
turustamisjärgse järelevalve nõuded 
uuendtoidu kasutamisele inimtoiduks.

(18) Ohutushinnangu alusel tuleks 
kehtestada turustamisjärgse järelevalve 
nõuded uuendtoidu kasutamisele.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 10 selgitus.

Muudatusettepanek 64
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 

Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
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nende oma teaduslike andmete põhjal. nende oma teaduslike andmete põhjal. 

Tuleb tagada andmekaitse ja 
konfidentsiaalsus, nagu on ette nähtud 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda kohta) 
artiklites 30 ja 31.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal. 

(20) Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal. 

Siiski tuleks keelata selgroogsete 
loomadega tehtavate uuringute 
kordamine. Sellega seoses tuleks 
kehtestada kohustus võimaldada 
juurdepääsu selgroogsete loomadega 
tehtud uuringutele ja muudele 
uuringutele, mis võivad loomkatseid ära 
hoida.

Or. en



AM\744573ET.doc 19/99 PE413.967v01-00

ET

Muudatusettepanek 66
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal.

(20) Et toetada uurimis- ja arendustegevust
ning seega ka innovatsiooni 
põllumajanduslikus toidutööstuses, tuleks 
kaitsta niisuguste uuenduslike ideede 
algatajate investeeringuid, kes koostavad 
käesoleva määruse kohast taotlust 
toetavaid andmeid. Uuendtoidu ühenduse 
loetellu kandmise toetuseks esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid ei tohi piiratud ajavahemiku 
jooksul kasutada teiste taotlejate kasuks 
ilma esimese taotleja nõusolekuta. 

Kõnealuse piiratud ajavahemiku jooksul 
antakse luba üksnes esimesele taotlejale, 
mis ei välista teise taotleja õigust oma 
taotluse esitamisele. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal.

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks peaks põhjenduse 20 sõnastus olema sarnane määruse 1924/2006 
(toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) põhjendusega 32.
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Muudatusettepanek 67
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal.

(20) Et toetada uurimis- ja arendustegevust
ning seega ka innovatsiooni 
põllumajanduslikus toidutööstuses, tuleks 
kaitsta niisuguste uuenduslike ideede 
algatajate investeeringuid, kes koostavad 
käesoleva määruse kohast taotlust 
toetavaid andmeid. Uuendtoidu ühenduse 
loetellu kandmise toetuseks esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid ei tohi piiratud ajavahemiku 
jooksul kasutada teiste taotlejate kasuks 
ilma esimese taotleja nõusolekuta. 
Kõnealuse piiratud ajavahemiku jooksul 
antakse luba üksnes esimesele taotlejale, 
mis ei välista teise taotleja õigust oma 
taotluse esitamisele. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal.

Or. en

Selgitus

Põhjenduse 20 sõnastus peaks olema sarnane määruse 1924/2006 (toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta) põhjendusega 32.

Muudatusettepanek 68
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised 
märgistamist käsitlevad nõuded, mis on 

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised 
märgistamist käsitlevad nõuded, mis on 
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sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. märtsi 2000. aasta direktiivis 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud 
juhtudel võib olla vajalik sätestada 
täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega. Seega võib
uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
eeldada kasutamise eritingimusi või 
märgistamise kohustusi.

sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. märtsi 2000. aasta direktiivis 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud 
juhtudel võib olla vajalik sätestada 
täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega. Seega eeldab
uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
nendel juhtudel kasutamise eritingimusi 
või märgistamise kohustusi. 
Nanotehnoloogia abil toodetud tooted ja 
toit, mis on toodetud loomadest, keda on 
söödetud geneetiliselt muundatud 
söödaga, peavad olema vastavalt 
märgistatud.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 12 selgitus. Sätete osas, mis käsitlevad toitu, mis on 
toodetud loomadest, keda on söödetud geneetiliselt muundatud söödaga, on selge lünk: 
määruse 1829/2003 põhjendust 16 tõlgendatakse nii, et kõnealune määrus ei hõlma toitu, mis 
on toodetud loomadest, keda on söödetud geneetiliselt muundatud söödaga.  See tähendab, et 
määrus 1829/2003 ei sisalda märgistamist käsitlevaid sätteid; seega tuleb selle lünga 
täitmiseks kehtestada vastavad eeskirjad käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 69
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised 
märgistamist käsitlevad nõuded, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. märtsi 2000. aasta direktiivis 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud 
juhtudel võib olla vajalik sätestada 

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised 
märgistamist käsitlevad nõuded, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. märtsi 2000. aasta direktiivis 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud 
juhtudel võib olla vajalik sätestada 
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täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega. Seega võib 
uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
eeldada kasutamise eritingimusi või 
märgistamise kohustusi. 

täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega, mis võib hõlmata 
teavet eetiliste kaalutluste kohta. Seega 
võib uuendtoidu kandmine ühenduse 
loetellu eeldada kasutamise eritingimusi 
või märgistamise kohustusi.

Or. en

Selgitus

Täiendava märgistamise kriteerium peaks hõlmama ka eetilisi kaalutlusi, näiteks kloonimine. 
Seega peaks olema võimalik nõuda kloonitud loomadest toodetud toidu märgistamist.

Muudatusettepanek 70
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) 
ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja 
tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. 
Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid 
teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega.

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) 
ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja 
tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. 
Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid 
teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega. 
Kui taotleja soovib, et uuendtoit kannaks 
tervisealast väidet, millele tuleb anda luba 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 
artiklile 17 või 18, ning kui uuendtoidu ja 
tervisalaste väidete loa taotlustes 
taotletakse konfidentsiaalsete andmete 
kaitset, peaks taotleja nõudmisel algama 
andmekaitse periood ühel ajal ja kulgema 
paralleelselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) 
ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja 
tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. 
Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid 
teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega.

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) 
ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja 
tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. 
Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid 
teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega. 
Kui taotleja soovib, et uuendtoit kannaks 
tervisealast väidet, millele tuleb anda luba 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 
artiklile 17 või 18, ning kui uuendtoidu ja 
tervisalaste väidete loa taotlustes 
taotletakse konfidentsiaalsete andmete 
kaitset, peaks taotleja nõudmisel algama 
andmekaitse periood ühel ajal ja kulgema 
paralleelselt.

Or. en

Selgitus

Kahte sisuliselt omavahel seotud, ühtviisi konfidentsiaalsetel andmetel põhinevat taotlust 
ühele ja samale tootele uuendtoidu loa ja tervisealase väite loa saamiseks võiks käsitleda 
kahte erinevat ajakava järgides. Järelikult võiks suur osa ühe loa järgsest 
andmekaitseperioodist olla juba läbi, enne kui selle loaga sisuliselt seotud teise loa järgne 
andmekaitseperiood algab. Tuleb rakendada meetmeid, et kahe omavahel sisuliselt seotud loa 
andmekaitseperioodi saaks teineteisega ühitada, juhul kui taotleja seda nõuab.

Muudatusettepanek 72
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu (22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) 
ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja 
tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. 
Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid 
teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega.

20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) 
ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja 
tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. 
Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid 
teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega. 
Kui taotleja soovib, et uuendtoit kannaks 
tervisealast väidet, millele tuleb anda luba 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 
artiklile 17 või 18, ning kui uuendtoidu ja 
tervisalaste väidete loa taotlused on 
esitatud ühel ajal ning mõlemas 
taotletakse konfidentsiaalsete andmete 
kaitset, peaks taotleja nõudmisel algama 
andmekaitse periood ühel ajal ja kulgema 
paralleelselt.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt 
ühenduse turule toodud uuendtoit peab 
jääma turule. Määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaselt lubatud uuendtoit tuleb kanda 
käesoleva määrusega kehtestatud ühenduse 
uuendtoidu loetellu. Lisaks tuleb määruse 
(EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatud taotlusi, 
mille kohta ei ole tehtud lõplikku otsust
enne käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäeva, käsitleda käesoleva 
määruse alla kuuluvate taotlustena.

(25) Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt 
ühenduse turule toodud uuendtoit peab 
jääma turule. Määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaselt lubatud uuendtoit tuleb kanda 
käesoleva määrusega kehtestatud ühenduse 
uuendtoidu loetellu. Lisaks tuleb määruse 
(EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatud taotlusi 
käsitleda käesoleva määruse alla 
kuuluvate taotlustena juhul, kui esmase 
ohutushindamise aruannet vastavalt 
määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõikele 3 
ei ole veel komisjonile edastatud, samuti 
kõikidel juhtudel, kui enne käesoleva 
määruse kohaldamiskuupäeva on vajalik 
täiendav ohutushindamise aruanne 
vastavalt määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 
lõikele 3 või 4. Kui ametil ja 
liikmesriikidel tuleb esitada oma 
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seisukoht, arvestavad nad esmase 
ohutushindamise tulemust. Muid määruse 
(EÜ) nr 258/97 artikli 4 alusel enne 
käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva 
esitatud taotlusi käsitletakse määruse 
(EÜ) nr 258/97 sätete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esildatud tekst on potentsiaalselt ebasoodne nendele taotlustele, mille kohta 
esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile edastatud, kuna niisuguse taotluse 
rahuldamine võib olla võimalik seda Euroopa Toiduohutusametile hindamiseks edastamata, 
juhul kui seda ei vaidlustata. Kõiki taotlusi, mille kohta esmase ohutushindamise aruanne on 
juba komisjonile edastatud, tuleks edasi käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt.

Muudatusettepanek 74
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt ühenduse 
turule toodud uuendtoit peab jääma turule. 
Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt lubatud 
uuendtoit tuleb kanda käesoleva määrusega 
kehtestatud ühenduse uuendtoidu loetellu. 
Lisaks tuleb määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaselt esitatud taotlusi, mille kohta ei ole 
tehtud lõplikku otsust enne käesoleva 
määruse kohaldamiskuupäeva, käsitleda 
käesoleva määruse alla kuuluvate 
taotlustena.

Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt ühenduse 
turule toodud uuendtoit peab jääma turule. 
Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt lubatud 
uuendtoit tuleb kanda käesoleva määrusega 
kehtestatud ühenduse uuendtoidu loetellu. 
Lisaks tuleb määruse (EÜ) nr 258/97 
kohaselt esitatud taotlusi käsitleda 
käesoleva määruse alla kuuluvate 
taotlustena juhul, kui esmase 
ohutushindamise aruannet vastavalt 
määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõikele 3 
ei ole veel komisjonile edastatud, samuti 
kõikidel juhtudel, kui enne käesoleva 
määruse kohaldamiskuupäeva on vajalik 
täiendav ohutushindamise aruanne 
vastavalt määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 
lõikele 3 või 4. Muid määruse (EÜ) nr 
258/97 artikli 4 alusel enne käesoleva 
määruse kohaldamiskuupäeva esitatud
taotlusi käsitletakse määruse (EÜ) nr 
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258/97 sätete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esildatud tekst on potentsiaalselt ebasoodne nendele taotlustele, mille kohta 
esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile edastatud, kuna niisuguse taotluse 
rahuldamine võib olla võimalik seda Euroopa Toiduohutusametile hindamiseks edastamata, 
juhul kui seda ei vaidlustata. Kõiki taotlusi, mille kohta esmase ohutushindamise aruanne on 
juba komisjonile edastatud, tuleks edasi käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt.

Muudatusettepanek 75
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses 
turule toomiseks, et tagada inimeste tervise 
ja tarbijakaitse kõrge tase, kindlustades 
samal ajal siseturu tõhusa toimimise.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses 
turule toomiseks, et tagada inimeste elu ja
tervise, loomade tervise ja heaolu, 
keskkonna- ja tarbijate huvide kaitse
kõrge tase, kindlustades samal ajal 
läbipaistvuse ja siseturu tõhusa toimimise.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 15 muutmine.

Muudatusettepanek 76
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse Käesoleva määrusega kehtestatakse 
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ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses 
turule toomiseks, et tagada inimeste tervise 
ja tarbijakaitse kõrge tase, kindlustades 
samal ajal siseturu tõhusa toimimise.

ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses 
turule toomiseks, et tagada inimeste tervise 
ja tarbijakaitse kõrge tase, kindlustades 
samal ajal siseturu tõhusa toimimise ning 
toetades innovatsiooni 
põllumajanduslikus toidutööstustes.

Or. en

Selgitus

Ühenduse tähtsa eesmärgina ja ühe põhjendustes märgitud kavatsusena peaks käesolev 
eesmärk sisalduma selgelt teemamääratluses.

Muudatusettepanek 77
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses 
turule toomiseks, et tagada inimeste tervise 
ja tarbijakaitse kõrge tase, kindlustades 
samal ajal siseturu tõhusa toimimise.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses 
turule toomiseks, et tagada inimeste 
tervise, tarbijakaitse, loomade tervise ja 
heaolu ning keskkonnakaitse kõrge tase, 
kindlustades samal ajal siseturu tõhusa 
toimimise ning toetades innovatsiooni 
põllumajanduslikus toidutööstuses.

Or. en

Selgitus

Loa andmise menetluse käigus tuleb arvesse võtta loomade tervist ja heaolu ning 
keskkonnakaitset. Innovatsioon põllumajanduslikus toidutööstuses on samuti oluline ühenduse 
eesmärk ning kõnealune eesmärk peaks sisalduma selgelt teemamääratluses.
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Muudatusettepanek 78
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) määruse (EÜ) nr ... [lõhna- ja 
maitseainete kohta] reguleerimisalasse 
kuuluvate lõhna- ja maitseainetena;

ii) määruse (EÜ) nr ... [lõhna- ja 
maitseainete kohta] reguleerimisalasse 
kuuluvate lõhna- ja maitseainetena, välja 
arvatud juhul, kui lõhna- ja maitseainete 
määruse artikli 8 lõike 1 punktides a, b ja 
c mainitud lõhna- ja maitseained on 
toodetud uuendtoidust;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada, et ohutuse hindamine ja lubade väljastamine vastavalt ühenduse õigusaktidele 
hõlmaks igasugust uuendtoitu.

Muudatusettepanek 79
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) direktiivi 89/398/EMÜ, direktiivi 
2002/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 1925/2006 
reguleerimisalasse kuuluvate vitamiinide ja 
mineraalainetena.

v) direktiivi 89/398/EMÜ, direktiivi 
2002/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 1925/2006 
reguleerimisalasse kuuluvate vitamiinide ja 
mineraalainetena, välja arvatud juhul, kui 
vitamiinid või mineraalid on saadud 
uutest allikatest või nende tootmisel on 
kasutatud uut protsessi, mida ei ole neile 
vastava õigusakti alusel loa andmisel 
arvesse võetud. 

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada, et ohutuse hindamine ja lubade väljastamine vastavalt ühenduse õigusaktidele 



AM\744573ET.doc 29/99 PE413.967v01-00

ET

hõlmaks igasugust uuendtoitu.

Muudatusettepanek 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kloonitud loomadest ja nende 
järglastest toodetud toidu suhtes. 
Komisjon esitab enne artiklis 20 osutatud 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva 
õigusloomega seotud ettepaneku, et 
keelata kloonitud loomadest ja nende 
järglastest toodetud toidu turule toomine 
ühenduses. Ettepanek edastatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Euroopa Toiduohutusameti teaduslik arvamus ja eetika Euroopa töörühma arvamus näitavad, 
et kloonimine toob kaasa tõsiseid tervise- ja heaoluprobleeme nii kloonitud loomadele kui ka 
nende asendusemadele. Kloonitud looted on sageli tavapärasest suuremad, mis tingib raskeid 
sünnitusi ja paljud neist toimuvad keisrilõike abil. Paljud kloonid hukkuvad tiinuse ajal või 
elu esimestel nädalatel immuunsuspuudulikkuse, kardiovaskulaarhäirete, 
hingamisprobleemide ja neerude kõrvalekallete tõttu.

Muudatusettepanek 81
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks lõike 2 
kohaldamist, kohaldatakse käesolevat 
määrust toidu lisaainetele, 
toiduensüümidele, lõhna- ja 
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maitseainetele ning teatavatele lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosadele, 
mille tootmisel kasutatakse uut protsessi, 
mida ei ole kasutatud enne 15. maid 1997 
ja mis põhjustab kõnealuse toidu koostise 
või struktuuri olulisi muutusi (nt 
nanotehnoloogia). 
Kui uuendtoidul võib toiduaines olla ka 
lisaaine või lõhna- ja maitseaine mõju, 
peaks see kuuluma nii käesoleva määruse 
kui ka lisaaineid käsitleva õigusakti või 
lõhna- ja maitseaineid käsitleva õigusakti 
kohaldamisalasse. 

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse muudatusettepaneku nr 16 muutmine.
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse muudatusettepaneku nr 16 viimane 
osa "mis mõjutavad selle toiteväärtust või ebasoovitavate ainete sisaldust või inimese 
ainevahetust" jäeti välja, kuna käesoleva määruse kohaldamisalasse peab kuuluma MIS 
TAHES toit, mille tootmisel on kasutatud nanotehnoloogiat. Viimane lause lisati, et selgitada 
asjaolu, et uuendtoit, millel võib muus tootes olla lisaaine või lõhna- ja maitseaine toime, ei 
pea kuuluma mitte üksnes käesoleva määruse kohaldamisalasse, vaid ka vastava määruse 
kohaldamisalasse, mis käsitleb toidu lisaaineid/lõhna- ja maitseaineid.

Muudatusettepanek 82
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui toidu tootmisel kasutatakse uut 
protsessi, sealhulgas nanotehnoloogia ja 
nanoteadus, mille kohta käivates riski 
hindamiseks vajalikes teadmistes on 
praegu lüngad, võib kõnealuse toidu tuua 
turule üksnes pärast seda, kui see on 
kehtiva riski hindamise alusel hinnatud 
ohutuks.

Or. nl
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Selgitus

Senikaua kui kehtiva riski hindamise teostamiseks vajalikud teadmised on ebapiisavad, 
dikteerib ettevaatuspõhimõte, et kõnealune toit ei ole oma arenguetapis piisavalt kaugele 
arenenud, et seda saaks turule viia.

Muudatusettepanek 83
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui toidul võib olla inimorganismile 
ravimiga võrreldav mõju, peab Euroopa 
Ravimiamet (EMEA) otsustama, kas see 
on ravim ning kas see kuulub seega 
määruse (EÜ) nr 2309/93 (mida on 
muudetud määrusega (EÜ) nr 762/2004) 
kohaldamisalasse.

Or. nl

Selgitus

Uuendtoidu määrust ei tohi kasutada tagauksena ravimite turule toomiseks.

Muudatusettepanek 84
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mõiste „uuendtoit” tähendab: a) mõiste „uuendtoit” tähendab toitu, mida 
ei ole kasutatud ühenduses olulisel määral 
inimeste toiduna enne 15. maid 1997, 
kaasa arvatud

i) toit, mida ei ole kasutatud ühenduses 
olulisel määral inimeste toiduna enne 
15. maid 1997;
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Or. en

Selgitus

Uuendtoidu üldine mõiste on esitatud artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis i. Järgnevad kaks 
kategooriat ii ja iii on üldise mõiste raames alarühmad. Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkti i 
teine lõik (kasutamine toidulisandis) käsitleb kõiki artikli 3 lõike 2 punktis a nimetatud 
kategooriaid. Rakendusmeetmed tuleks võtta vastu enne määruse kohaldamist.

Muudatusettepanek 85
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toit, mida ei ole kasutatud ühenduses 
olulisel määral inimeste toiduna enne 15. 
maid 1997; 

i) toit, mida ei ole kasutatud ühenduses 
olulisel määral inimeste toiduna enne 
15. maid 1997, kaasa arvatud toit, mis on 
heaks kiidetud määruse (EÜ) nr 258/97 
uuendtoidu ja toidu koostisosade kohta nn 
kiirendatud menetluse raames;

Or. nl

Selgitus

Nn kiirendatud menetlus tõi toiduohutuse valdkonnas kaasa kaitse madalama taseme.

Muudatusettepanek 86
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutamine ainult toidulisandina või 
toidulisandis ei ole piisav tõendamaks, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kuid kui toitu on enne nimetatud 

Kasutamine ainult toidulisandina või 
toidulisandis ei ole piisav tõendamaks, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kuid kui toitu on enne nimetatud 
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kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis, võib seda pärast 
nimetatud kuupäeva turustada ühenduses 
samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks 
uuendtoiduna. Täiendavaid kriteeriume
hindamiseks, kas toitu on kasutatud 
ühenduses olulisel määral inimeste toiduna 
enne 14. maid 1997, mis on mõeldud 
käesoleva määruse vähemoluliste
elementide muutmiseks või täiendamiseks, 
võib vastu võtta vastavalt artikli 15 lõike 3 
kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele.

kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis, võib seda pärast 
nimetatud kuupäeva turustada ühenduses 
samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks 
uuendtoiduna. Enne käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäeva võetakse täiendavad 
kriteeriumid hindamiseks, kas toitu on 
kasutatud ühenduses olulisel määral 
inimeste toiduna enne 15. maid 1997, mis 
on mõeldud käesoleva määruse 
vähemoluliste elementide muutmiseks või 
täiendamiseks, vastu vastavalt artikli 15 
lõike 3 kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Uuendtoidu üldine mõiste on esitatud artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis i. Järgnevad kaks 
kategooriat ii ja iii on üldise mõiste raames alarühmad. Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkti i 
teine lõik (kasutamine toidulisandis) käsitleb kõiki artikli 3 lõike 2 punktis a nimetatud 
kategooriaid. Rakendusmeetmed tuleks võtta vastu enne määruse kohaldamist.

Muudatusettepanek 87
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toit, mida ei ole kasutatud ühenduses 
olulisel määral inimeste toiduna enne 
15. maid 1997;

i) toit, mille puhul puudub ohutu 
kasutamise kogemus ühenduses;

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) taimset või loomset päritolu toit, kui 
taime või looma suhtes on rakendatud 
ebatraditsioonilist aretustehnikat, mida ei 
ole kasutatud enne 15. maid 1997; ning

ii) taimset päritolu toit, kui taime suhtes on 
rakendatud uut aretustehnikat, mida ei ole 
kasutatud enne 15. maid 1997 ning mis 
põhjustab kõnealuse toidu koostise või 
struktuuri olulisi muutusi, mis mõjutavad 
ohutust või toitumist.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud 
protsessi, mida ei ole kasutatud enne 
15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse 
toidu koostise või struktuuri olulisi 
muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust 
või ebasoovitavate ainete sisaldust või 
inimese ainevahetust.

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud uut
protsessi, mida ei ole kasutatud ühenduses 
olulisel määral enne 15. maid 1997 – sh 
kindlasti nanotehnoloogia abil toodetud 
toit – ja mis põhjustab kõnealuse toidu 
koostise või struktuuri olulisi muutusi, mis 
mõjutavad selle toiteväärtust või 
ebasoovitavate ainete sisaldust või inimese 
ainevahetust. 

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 21 muutmine.
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Muudatusettepanek 90
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud 
protsessi, mida ei ole kasutatud enne 
15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse 
toidu koostise või struktuuri olulisi 
muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust 
või ebasoovitavate ainete sisaldust või
inimese ainevahetust.

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud uut
protsessi, mida ei ole kasutatud enne 
15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse 
toidu koostise või struktuuri olulisi 
muutusi, mis mõjutavad ohutust või 
toitumist.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud 
protsessi, mida ei ole kasutatud enne 
15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse 
toidu koostise või struktuuri olulisi 
muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust 
või ebasoovitavate ainete sisaldust või 
inimese ainevahetust.

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud uut
protsessi, mida ei ole kasutatud enne 
15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse 
toidu koostise või struktuuri olulisi 
muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust 
või ebasoovitavate ainete sisaldust või 
inimese ainevahetust; toitu, mille tootmisel 
on kasutatud nanotehnoloogiat ja 
nanoteadust, käsitletakse igal juhul 
toiduna, mille tootmisel on kasutatud uut 
protsessi. Vastavalt artikli 14 lõikes 2 
osutatud regulatiivkomitee menetlusele 
võtab komisjon vastu niisuguse toidu 
määratluse, mille tootmisel on kasutatud 
nanotehnoloogiat ja nanoteadust.

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, 
mida on toiduna kasutatud kolmandas 
riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja 
kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna 
tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt ühe 
põlvkonna jooksul;

b) „kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, 
mida on toiduna kasutatud kolmandas 
riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja
kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna 
tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt 30 
aasta jooksul;

Or. de

Muudatusettepanek 93
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” 
tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise 
ohutust on kinnitanud andmed koostise 
kohta ja kasutamise kogemused ning pidev 
kasutamine suure osa elanikkonna 
tavapärases toiduvalikus.

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” 
tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise 
ohutust on kinnitanud andmed koostise 
kohta ja kasutamise kogemused ning pidev 
kasutamine suure osa riigi elanikkonna 
tavapärases toiduvalikus vähemalt 30 
aasta jooksul.

Or. de
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Muudatusettepanek 94
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) „nanotehnoloogia abil toodetud” 
tähendab toodet, mis sisaldab sünteetilisi 
aineid, mis ei ole pikkuse, laiuse või 
kõrguse osas suuremad kui 100 nm, 
koosneb neist või on nende abil toodetud, 
või kui need on suuremad kui 100 nm, on 
see üldjuhul nanotehnoloogia tootena 
teaduslikult tunnustatud.

Or. nl

Selgitus

Mõistete selgitus.

Muudatusettepanek 95
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) „nanotehnoloogia abil toodetud” 
tähendab toodet, mis sisaldab aineid, mis 
on pikkuse, laiuse või kõrguse osas 
suurusjärgus 300 nm, ja/või aineid, millel 
esinevad tavapärase vormiga võrreldes 
nende vähendatud osakeste suurusest 
tulenevalt uued omadused, koosneb neist 
või on nende abil toodetud.

Or. en

Selgitus

Modification of amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
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based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Muudatusettepanek 96
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) „nanomaterjal” tähendab tahket ühe 
või enama välismõõte või sisemise 
struktuuriga (mastaabis 100 nm või alla 
selle) kindlal eesmärgil valmistatud 
materjali;

Or. fr

Selgitus

Pr Liotardi muudatusettepanekus nr 26 esitatud määratlus ei ole täielik ning sellega kaasneb 
teatud nanomaterjalide väljajätmise oht. Lisaks tuleks ühtseid määratlusi kasutada erinevate 
ühenduse õigusaktide sidususe huvides.

Muudatusettepanek 97
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) „nanoobjekt“ tähendab kompaktset ja 
ettekavatsetult toodetud või kasutatavat 
objekti, struktuuri või seadet, mille üks või 
kaks mõõdet on 100–500 nm.
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Or. fr

Selgitus

Mõiste „nanomaterjal“ nõuab täiendavat määratlust, et hõlmata muud tooted, mis sisaldvad 
nanotehnoloogiat, millega tuleks arvestada ja mis tuleks kaasata nanotehnoloogia valdkonda. 
Kõnealustel nanoobjektidel on üks või kaks mõõdet, mis on muudatusettepanekus nr 96 
mainitust suuremad. Niisugused tooted hõlmavad nanotorusid, nanokiudusid ja nanokilesid.

Muudatusettepanek 98
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe kogumine toidu kasutamise kohta 
inimeste toiduna

Teabe kogumine uuendtoidu 
klassifitseerimise kohta

Or. en

Selgitus

Andmeid tuleks koguda ühtlustatud viisil, nii et käesoleva määruse kohaldatavust hinnatakse 
või on võimalik hinnata esitatud taotluste või toodete suhtes. Uute esitatud toodete puhul 
kontrollitakse kogu ühenduses võimalikku olulisel määral kasutamise kogemust ühes/mitmes 
liikmesriigis. Kõnealuse hindamisega luuakse (õigeaegselt) loetelu kategooriatesse jaotatud 
toodetest.

Muudatusettepanek 99
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib koguda liikmesriikidelt 
ja/või toidukäitlejatelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 
15. maid 1997.

1. Komisjon kogub liikmesriikidelt ja/või 
toidukäitlejatelt või mis tahes muult 
huvitatud poolelt andmeid, et määrata 
kindlaks taotluste uuendtoidu staatus ning 
juhul, kui kerkivad esile küsimused juba 
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turul olevate toodete olemasolu kohta, 
asjaolu, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 
käesoleva õigusakti kohaldamiskuupäeva.

Or. en

Selgitus

Tuleks muuta kontrollpäeva, milleks on 15. mai 1997, kuna määruse ulatust on määruse 
258/97 suhtes muudetud. See tuleks asendada käesoleva määruse kohaldamiskuupäevaga.

Muudatusettepanek 100
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib koguda liikmesriikidelt 
ja/või toidukäitlejatelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 
15. maid 1997. 

1. Komisjon kogub liikmesriikidelt ja 
üldsusega konsulteerimiste kaudu 
andmeid, et määrata kindlaks, millises 
ulatuses on toitu ühenduses inimeste 
toiduna kasutatud enne 15. maid 1997. 
Komisjon avaldab oma kõnealuste ja 
muude mittekonfidentsiaalsete andmete 
põhjal tehtud järeldused.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib koguda liikmesriikidelt 
ja/või toidukäitlejatelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 

1. Komisjon kogub liikmesriikidelt ja/või 
toidukäitlejatelt või mis tahes muult 
huvitatud poolelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 
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15. maid 1997. 15. maid 1997. Ettevõtjad ja muud 
huvitatud pooled on kohustatud edastama 
teavet selle kohta, millises ulatuses on 
toitu ühenduses kasutatud inimeste 
toiduna enne 15. maid 1997, kui komisjon 
või liikmesriigi ametiasutus kõnealust 
teavet nõuab.

Or. en

Selgitus

Igale osapoolele määratud kohustuste selgitus.

Muudatusettepanek 102
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib koguda liikmesriikidelt 
ja/või toidukäitlejatelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 
15. maid 1997. 

1. Komisjon kogub liikmesriikidelt ja/või 
toidukäitlejatelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 
15. maid 1997. Kõnealuse sektori 
ettevõtjad on kohustatud esitama 
asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse või 
ameti taotlusel teavet toidu kohta, mida on 
kasutatud ühenduses inimeste toiduna 
enne 15. maid 1997.

Or. fr

Selgitus

Hea koostöö toiduainete sektori ettevõtjate, liikmesriikide ja komisjoni vahel on kasulik teatud 
toidu eelneva kasutamise kogemuse kindlaks tegemisele. Sektori ettevõtjate kohustus esitada 
komisjonile teavet toidu turule toomise kohta aitab kaasa kõnealuse eesmärgi saavutamisele.
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Muudatusettepanek 103
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon teeb kõnealuse andmete 
kogumise põhjal tehtud järeldused ja neid 
toetavad mittekonfidentsiaalsed andmed 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turule võib tuua ainult lubatud uuendtoite 
käsitlevasse ühenduse loetellu (edaspidi 
„ühenduse loetelu”) kantud uuendtoitu.

Turule võib tuua ainult lubatud uuendtoite 
käsitlevasse ühenduse loetellu (edaspidi 
„ühenduse loetelu”) kantud uuendtoitu. 
Komisjon hoiab ja avaldab ühenduse 
loetelu komisjoni veebisaidi selleks 
ettenähtud üldsusele kättesaadaval lehel.

Or. en

Selgitus

Vastab raportööri muudatusettepanekule nr 29 (sellele viidatakse järgmises 
muudatusettepanekus).
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Muudatusettepanek 105
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lubatud uuendtoite käsitlev ühenduse 
loetelu

Lubatud uuendtoite käsitlev ühenduse 
loetelu

Turule võib tuua ainult lubatud uuendtoite 
käsitlevasse ühenduse loetellu (edaspidi 
„ühenduse loetelu”) kantud uuendtoitu.

1. Turule võib tuua ainult lubatud 
uuendtoite käsitlevasse ühenduse loetellu 
(edaspidi „ühenduse loetelu”) kantud 
uuendtoitu.

2. Kui ühenduse loetellu kantud 
uuendtoidule loa andmine tugineb 
asjakohastele teaduslikele tõenditele 
vastavalt artiklile 12, võib selle esimese 
viie aasta jooksul turule tuua üksnes 
nimetatud taotleja. Kui aga komisjon 
otsustab, et uuendtoitu saaks või selle 
oleks saanud kanda lõikes 1 sätestatud 
loetellu esimese taotleja poolt 
konfidentsiaalseteks nimetatud andmeid 
esitamata, ei ole loa andmine piiratud 
üksnes esimese taotlejaga ning see on 
seega kogu ühenduses üldiselt 
kättesaadav. Otsus võetakse vastu 
vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud 
menetlusele ning selles märgitakse lisaks 
artikli 7 lõikes 2 osutatud teabele:
a) uuendtoidu ühenduse loetellu 
kandmise kuupäev,
b) asjaolu, et kanne põhineb uutel 
teaduslikel tõenditel ja/või 
konfidentsiaalsetel andmetel, mida 
kaitstakse vastavalt käesolevale artiklile,
c) taotleja nimi ja aadress,
d) asjaolu, et uuendtoidu kasutamine on 
piiratud, välja arvatud juhul, kui hilisem 
taotleja saab loa algse taotleja 
konfidentsiaalsetele andmetele toetumata.

Or. en
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Selgitus

Innovatsiooni toetamise eesmärgi täitmiseks peaks artiklis 12 määratletud 
andmekaitseperioodi jooksul jääma loa saamine kättesaadavaks üksnes esimesele taotlejale.
Muud taotlejad peavad seega esitama andmed, mis on piisavad, et põhjendada uute lubade 
andmist eelneva taotleja konfidentsiaalsetele andmetele toetumata. See mehhanism peaks 
olema ühesugune määruse 1924/2006/EÜ artikli 21 lõikes 2 sätestatud mehhanismiga.

Muudatusettepanek 106
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lubatud uuendtoite käsitlev ühenduse 
loetelu

Lubatud uuendtoite käsitlev ühenduse 
loetelu

Turule võib tuua ainult lubatud uuendtoite 
käsitlevasse ühenduse loetellu (edaspidi 
„ühenduse loetelu”) kantud uuendtoitu.

1. Turule võib tuua ainult lubatud 
uuendtoite käsitlevasse ühenduse loetellu 
(edaspidi „ühenduse loetelu”) kantud 
uuendtoitu.

2. Kui ühenduse loetellu kantud 
uuendtoidule loa andmine tugineb 
asjakohastele teaduslikele tõenditele 
vastavalt artiklile 12, võib selle esimese 
viie aasta jooksul turule tuua üksnes 
nimetatud taotleja. Kui aga komisjon 
otsustab, et uuendtoitu saaks või selle 
oleks saanud kanda lõikes 1 sätestatud 
loetellu esimese taotleja poolt 
konfidentsiaalseteks nimetatud andmeid 
esitamata, ei ole loa andmine piiratud 
üksnes esimese taotlejaga ning see on 
seega kogu ühenduses üldiselt 
kättesaadav. Otsus võetakse vastu 
vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud 
menetlusele ning selles märgitakse lisaks 
artikli 7 lõikes 2 osutatud teabele:
a) uuendtoidu ühenduse loetellu 
kandmise kuupäev,
b) asjaolu, et kanne põhineb uutel 
teaduslikel tõenditel ja/või 
konfidentsiaalsetel andmetel, mida 
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kaitstakse vastavalt käesolevale artiklile,
c) taotleja nimi ja aadress,
d) asjaolu, et uuendtoidu kasutamine on 
piiratud, välja arvatud juhul, kui hilisem 
taotleja saab loa algse taotleja 
konfidentsiaalsetele andmetele toetumata.

Or. en

Selgitus

Innovatsiooni toetamise eesmärgi täitmiseks peaks artiklis 12 määratletud 
andmekaitseperioodi jooksul jääma loa saamine kättesaadavaks üksnes esimesele taotlejale. 
Muud taotlejad peavad seega esitama andmed, mis on piisavad, et põhjendada uute lubade 
andmist eelneva taotleja konfidentsiaalsetele andmetele toetumata. See mehhanism peaks 
olema ühesugune määruse 1924/2006/EÜ artikli 21 lõikes 2 sätestatud mehhanismiga.

Muudatusettepanek 107
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuendtoidu võib kanda ühenduse loetellu 
vaid juhul, kui see vastab järgmistele 
tingimustele:

1. Uuendtoidu võib kanda ühenduse 
loetellu vaid juhul, kui see vastab 
järgmistele tingimustele: 

Or. en

Muudatusettepanek 108
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei põhjusta see normaalsetel 
tarbimistingimustel probleeme tarbijate 

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei põhjusta see normaalsetel 
tarbimistingimustel probleeme tarbijate 
tervisele; see tähendab, et riski hindamisel 
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tervisele; võetakse arvesse kumulatiivset ja 
koostoimelist mõju, samuti võimalikku 
kahjulikku mõju elanikkonna teatavatele 
rühmadele;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 109
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juhul kui see on ette nähtud teise toidu 
asendamiseks, ei erine see asendatavast 
toidust sellisel määral, et selle tavapärane
tarbimine võiks põhjustada tarbijale 
toitainete vaegust. 

c) juhul kui see on ette nähtud teise toidu 
asendamiseks, ei erine see asendatavast 
toidust ning niisuguse toidu tarbimine ei 
ohusta tarbija või loomade tervist.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni esildatud sõnastus on liiga piirav ning ei võta arvesse terviseküsimust. Viitamine 
loomade tervisele on lisatud eesmärgiga viia tekst vastavusse pr Liotardi 
muudatusettepanekuga nr 31.

Muudatusettepanek 110
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) selle kasutamine ei avalda 
keskkonnale kahjulikku mõju; uuendtoit 
või selle lagunemisproduktid ei ole pärast 
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uuendtoidu toiduna kasutamist 
keskkonnas säilivad ega akumulatiivsed;
c b) uuendtoidule, mis võib avaldada 
kahjulikku mõju elanikkonna teatavatele 
rühmadele, antakse luba üksnes siis, kui 
rakendatakse erimeetmeid, mis ennetavad 
niisugust soovimatut mõju;
c c) kui ohutu kasutamine seda nõuab, 
kehtestatakse uuendtoidule kui sellisele 
või uuendtoidule muu toiduaine või 
toiduainete kategooriate osana 
maksimaalse annuse tasemed;
c d) on hinnatud erinevates toiduainetes 
või toiduainete kategooriates kasutatava 
uuendtoidu kumulatiivset mõju;

Or. en

Selgitus

Rohkem tähelepanu tuleks pöörata uuendtoidu kasutamise võimalikele ohtudele, eelkõige 
haavatavate elanikkonnarühmade suhtes. Uuendtoidu kasutamisest tulenevate ootamatute 
puuduste ennetamiseks on vajalik kehtestada rohkem tingimisi uuendtoidu ühenduse loetellu 
kandmiseks.

Muudatusettepanek 111
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) sellel on tarbijate jaoks selge kasu;

Or. en

Selgitus

Selge kasu tarbijate jaoks peab olema mis tahes toiduaine turule toomise loa andmise eeldus.
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Muudatusettepanek 112
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) selle kasutamine ei avalda kahjulikku 
mõju keskkonnale ning selle kasutamisel 
ei teki jääke ega seedimata aineid, mis on 
säilivad või akumulatiivsed või avaldavad 
mis tahes muul viisil kahjulikku mõju 
keskkonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) selle suhtes puuduvad eetilised 
vastuväited. 

Or. de

Selgitus

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.
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Muudatusettepanek 114
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) seda käsitletakse eetiliselt 
vastuvõetavates tingimustes toodetud 
toiduna.

Or. en

Selgitus

Uuendtoidule loa andmise kaalumisel peaks olema võimalik võtta arvesse eetilisi aspekte. Kui 
eetilisi aspekte ei mainita kriteeriumina artiklis 6, ei ole selge, kas eetilisi aspekte saab 
õiguslikult kasutada uuendtoidule loa andmisel. 

Muudatusettepanek 115
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) sellel puudub kahjulik mõju 
keskkonnale ning pärast tarbimist või 
jäätmeteks saamist puudub sellel säiliv või 
akumulatiivne mõju keskkonnale.

Or. fr

Selgitus

Toidu ühenduse uuendtoidu loetellu kandmise üks kriteerium peab olema selle 
keskkonnamõju, eelkõige selle säiliv või akumulatiivne mõju keskkonnale.



PE413.967v01-00 50/99 AM\744573ET.doc

ET

Muudatusettepanek 116
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toitu, mille tootmisel on kasutatud 
protsessi (nt nanotehnoloogia), mis nõuab 
riski hindamise erimeetodeid, ei tohi 
kanda ühenduse loetellu seni, kui 
niisugused erimeetodid on kasutamiseks 
heaks kiidetud ning nende meetodite 
põhjal teostatud asjakohane 
ohutushinnang on näidanud, et vastava 
toidu kasutamine on ohutu. Kõnealuste 
meetmetega ei tohi kaasneda selgroogsete 
loomade kasutamine.

Or. en

Selgitus

Praegu puuduvad piisavad meetodid nanomaterjalide ohutuse hindamiseks (vt SCENIHRi 
2005. aasta septembri arvamus). Nanomaterjale tuleks hinnata nanospetsiifiliste katsete 
alusel, milles ei kasutata loomi. Niikauaks, kuni on olemas niisugused nanospetsiifilised 
katsemeetodid nanomaterjalide ohutuse piisavaks hindamiseks toidus, mille raames ei 
kasutata loomi, tuleks nende kasutamine inimeste tervise kaitsmiseks ja loomkatsete 
ennetamiseks keelata.

Muudatusettepanek 117
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kahtluse korral, näiteks kui teaduslik 
usaldusväärsus ei ole piisav või puuduvad 
teatud andmed, kohaldatakse 
ettevaatuspõhimõtet ning kõnealust toitu 
ei saa kanda ühenduse loetellu.
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Or. en

Muudatusettepanek 118
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loetelu ajakohastatakse 
vastavalt määruses (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] sätestatud menetlusele. 

Välja jäetud

2. Uuendtoidu kandmine ühenduse 
loetellu hõlmab toidu kirjeldust ning 
vajaduse korral kasutustingimusi ja 
täiendavaid märgistusega seotud 
nõudmisi lõpptarbija teavitamiseks ja/või 
turustamisjärgse järelevalve nõudeid.
3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus 
ühenduse loetelu ajakohastamise kohta 
seoses muu uuendtoiduga kui 
kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit, vastavalt käesoleva 
määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud 
regulatiivmenetlusele, juhul kui kaitstakse 
uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid vastavalt 
artiklile 12. 
Esimeses lõigus osutatud juhtudel 
märgitakse uuendtoidu kohta ühenduse 
loetellu tehtud sissekandes lisaks lõikes 2 
osutatud teabele:
(a) uuendtoidu ühenduse loetellu 
kandmise kuupäev,
(b) asjaolu, et kanne põhineb uutel 
teaduslikel tõenditel ja/või 
konfidentsiaalsetel teaduslikel andmetel, 
mida kaitstakse vastavalt artiklile 12; 
(c) taotleja nimi ja aadress.
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Or. de

Muudatusettepanek 119
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Uuendtoidu kandmine ühenduse 
loetellu hõlmab toidu kirjeldust ning 
vajaduse korral kasutustingimusi ja 
täiendavaid märgistusega seotud 
nõudmisi lõpptarbija teavitamiseks ja/või 
turustamisjärgse järelevalve nõudeid.

(2) Uuendtoidu kandmine ühenduse 
loetellu hõlmab:

(a) toidu kirjeldust;

(b) toidu kavandatavat kasutusviisi;
(c) kasutustingimusi;
(d) uuendtoidu ühenduse loetellu 
kandmise kuupäeva ja taotluse saamise 
kuupäeva;
(e) taotleja nime ja aadressi;
(f) vastavalt artiklis 11 sätestatud 
järelevalve nõuetele viimase 
inspekteerimise kuupäeva ja tulemusi;

Or. en

Selgitus

On oluline nõuda seda teavet KÕIKIDE uuendtoitude kohta (mitte ainult nende, millele on 
viidatud artikli 7 lõike 3 esimeses lõigus; nagu soovitab komisjon), et tagada läbipaistvus.
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Muudatusettepanek 120
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
hõlmab toidu kirjeldust ning vajaduse 
korral kasutustingimusi ja täiendavaid 
märgistusega seotud nõudmisi lõpptarbija 
teavitamiseks ja/või turustamisjärgse 
järelevalve nõudeid

2. Uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
hõlmab toidu kirjeldust ning vajaduse 
korral kasutustingimusi ja täiendavaid 
märgistusega seotud nõudmisi lõpptarbija 
teavitamiseks ja turustamisjärgse 
järelevalve nõudeid.

Or. nl

Muudatusettepanek 121
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
hõlmab toidu kirjeldust ning vajaduse 
korral kasutustingimusi ja täiendavaid 
märgistusega seotud nõudmisi lõpptarbija 
teavitamiseks ja/või turustamisjärgse 
järelevalve nõudeid.

2. Uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
hõlmab toidu konkreetsete koostisosade 
nimetamist ning vajaduse korral 
kasutustingimusi ja täiendavaid 
märgistusega seotud nõudmisi lõpptarbija 
teavitamiseks ja/või turustamisjärgse 
järelevalve nõudeid.

Or. fr

Selgitus

Need üksikasjad peaksid olema ühenduse loetelus esitatud vajaduse korral, st kui uuendtoidu 
hindamisega kaasneb vajadus kasutustingimuste täpsustamise, täiendava märgistamise järele 
jne.
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Muudatusettepanek 122
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Turustamisjärgne järelevalve on 
nõutav kõikide uuendtoitude osas. Kõik 
uuendtoidud, mis on turule lubatud, 
vaadatakse üle kord viie aasta tagant ning 
siis, kui ilmneb rohkem teaduslikke 
tõendeid. Järelevalves tuleks pöörata 
erilist tähelepanu suurimate 
tarbimiskogustega elanike kategooriatele. 

Or. en

Selgitus

Et olla informeeritud uuendtoitude tarbimise negatiivsetest mõjudest, tuleks turustamisjärgset 
järelevalvet teostada kõikidele uuendtoitudele, kord viie aasta jooksul pärast nende toomist 
Euroopa turule.

Muudatusettepanek 123
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Juhul, kui uuendtoit on aine, mis 
kujutab ohtu seoses selle liigtarbimisega, 
tuleks sellele heakskiitmisel kehtestada 
maksimaalne tase teatud toitudes või 
toidukategooriates.

Or. en

Selgitus

Juhul, kui uuendtoit on aine, mis kujutab ohtu seoses selle liigtarbimisega, tuleks sellele 
heakskiitmisel kehtestada maksimaalne tase teatud toitudes või toidukategooriates, et hoida 
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ära üleannuse riski, ning tarbijaid tuleks sellest etiketil selgesti teavitada.

Muudatusettepanek 124
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised 
märgistamist käsitlevad nõuded, mis on 
sätestatud direktiivis 2000/13/EÜ. 
Konkreetsele uuendtoidule võidakse 
kehtestada täiendavaid konkreetseid 
märgistamisnõudeid, eeskätt toidu 
kirjelduse, selle allika või 
kasutustingimuste kohta. Sellisel juhul 
nimetatakse neid märgistamisnõudeid 
ühenduse loetelus. 

Or. en

Selgitus

Esimene osa kordab põhjendust 21. 

Muudatusettepanek 125
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogia abil toodetud toodetel 
peab olema märgistus "toodetud 
nanotehnoloogia abil"; 

Or. en
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Selgitus

Tarbijad võivad soovida teada, kas toit on toodetud nanotehnoloogia abil.

Muudatusettepanek 126
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a – kolmas lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodetel, mis on toodetud geneetiliselt 
muundatud söödaga toidetud loomadest, 
peab olema märgistus "toodetud 
geneetiliselt muundatud söödaga toidetud 
loomadest"; 

Or. en

Selgitus

Tarbijad võivad soovida teada, kas toit on toodetud geneetiliselt muundatud sööda 
kasutamisega. Selles küsimuses on selge lünk sätete osas, mis käsitlevad toitu, mis on 
toodetud loomadest, keda on söödetud geneetiliselt muundatud söödaga: määruse 1829/2003 
põhjendust 16 tõlgendatakse nii, et kõnealune määrus ei hõlma toitu, mis on toodetud 
loomadest, keda on söödetud geneetiliselt muundatud söödaga.  See tähendab, et määrus 
1829/2003 ei sisalda märgistamist käsitlevaid sätteid; seega tuleb selle lünga täitmiseks 
kehtestada vastavad eeskirjad käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 127
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus 
ühenduse loetelu ajakohastamise kohta 
seoses muu uuendtoiduga kui kolmandatest 
riikidest pärit traditsiooniline toit, vastavalt 
käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus 
ühenduse loetelu ajakohastamise kohta 
seoses muu uuendtoiduga kui kolmandatest 
riikidest pärit traditsiooniline toit, vastavalt 
käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 
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osutatud regulatiivmenetlusele, juhul kui 
kaitstakse uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid vastavalt 
artiklile 12. 

osutatud regulatiivmenetlusele, juhul kui 
kaitstakse uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid vastavalt 
artiklile 12. 

Esimeses lõigus osutatud juhtudel 
märgitakse uuendtoidu kohta ühenduse 
loetellu tehtud sissekandes lisaks lõikes 2 
osutatud teabele:
(a) uuendtoidu ühenduse loetellu 
kandmise kuupäev,
(b) asjaolu, et kanne põhineb uutel 
teaduslikel tõenditel ja/või 
konfidentsiaalsetel teaduslikel andmetel, 
mida kaitstakse vastavalt artiklile 12;
(c) taotleja nimi ja aadress.

Or. nl

Selgitus

See lõik sisaldub juba artiklis 1, mis on selle jaoks sobivam koht.

Muudatusettepanek 128
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus 
ühenduse loetelu ajakohastamise kohta 
seoses muu uuendtoiduga kui 
kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit, vastavalt käesoleva 
määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud 
regulatiivmenetlusele, juhul kui kaitstakse 
uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid vastavalt 
artiklile 12. 

2. Ühenduse loetelu ajakohastamine 
otsustatakse vastavalt artikli 14 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Esimeses lõigus osutatud juhtudel 
märgitakse uuendtoidu kohta ühenduse 
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loetellu tehtud sissekandes lisaks lõikes 2 
osutatud teabele:
(a) uuendtoidu ühenduse loetellu 
kandmise kuupäev;
(b) asjaolu, et kanne põhineb uutel 
teaduslikel tõenditel ja/või 
konfidentsiaalsetel teaduslikel andmetel, 
mida kaitstakse vastavalt artiklile 12;
(c) taotleja nimi ja aadress.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) asjaolu, et uuendtoitu võib turule 
tuua ainult nimetatud taotleja, välja 
arvatud juhul, kui hilisem taotleja saab 
loa ilma algse taotleja konfidentsiaalsetele 
andmetele toetumata.

Or. en

Selgitus

Et saavutada innovatsiooni toetamise eesmärki, tuleb olulist sidet taotleja ja loa vahel 
selgemalt väljendada.

Muudatusettepanek 130
Philip Bushill-Matthews

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) asjaolu, et uuendtoitu võib turule 
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tuua ainult nimetatud taotleja, välja 
arvatud juhul, kui hilisem taotleja saab 
loa ilma algse taotleja konfidentsiaalsetele 
andmetele toetumata.

Or. en

Selgitus

Et saavutada innovatsiooni toetamise eesmärki, tuleb olulist sidet taotleja ja loa vahel 
selgemalt väljendada.

Muudatusettepanek 131
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) asjaolu, et uuendtoitu võib turule 
tuua ainult nimetatud taotleja, välja 
arvatud juhul, kui hilisem taotleja saab 
loa ilma algse taotleja konfidentsiaalsetele 
andmetele toetumata.

Or. en

Selgitus

Et saavutada innovatsiooni toetamise eesmärki, tuleb sidet taotleja ja loa vahel selgemalt 
väljendada.
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Muudatusettepanek 132
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Erandina määruse( EÜ) nr [ühtne 
menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus 
ühenduse loetelu ajakohastamise kohta 
uuendtoiduga vastavalt [artiklis 8 a] 
viidatud menetlusele, kui:
a) uuendtoidu samaväärsus olemasoleva 
toiduga koostise, ainevahetuse ja 
soovimatute ainete taseme poolest on 
piisav näitamaks, et see ei kujuta endast 
ettenähtud tarbimistingimuste juures 
tarbija tervisele ohtu;
b) uuendtoit koosneb toiduainest või 
sisaldab toiduainet, mida on varem 
kasutatud ainult toidulisandina või 
toidulisandites, vastavalt kohaldatavale 
õigusele, ning kui uue kavandatava 
kasutusviisi puhul ei ole mõistikku alust 
eeldada, et selle sissevõtt tarbijate, 
sealhulgas tundlike rühmade poolt 
märkimisväärselt suureneks.

Or. en

Selgitus

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure. The risk is that administrations and EFSA will expend time and 
resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or food 
ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to a 
non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.
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Muudatusettepanek 133
Philip Bushill-Matthews

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Erandina määruse( EÜ) nr [ühtne 
menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus 
ühenduse loetelu ajakohastamise kohta 
uuendtoiduga vastavalt [artiklis 8 a] 
viidatud menetlusele, kui:
a) uuendtoidu samaväärsus olemasoleva 
toiduga koostise, ainevahetuse ja 
soovimatute ainete taseme poolest on 
piisav näitamaks, et see ei kujuta endast 
ettenähtud tarbimistingimuste juures 
tarbija tervisele ohtu;
b) uuendtoit koosneb toiduainest või 
sisaldab toiduainet, mida on varem 
kasutatud ainult toidulisandina või 
toidulisandites, vastavalt kohaldatavale 
õigusele, ning kui uue kavandatava 
kasutusviisi puhul ei ole mõistikku alust 
eeldada, et selle sissevõtt tarbijate, 
sealhulgas tundlike rühmade poolt 
märkimisväärselt suureneks;

Or. en

Selgitus

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.



PE413.967v01-00 62/99 AM\744573ET.doc

ET

Muudatusettepanek 134
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a 
Uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade 
märgistamine
Ilma et see piiraks direktiivi nr 
2000/13/EÜ sätete ja nõuete kohaldamist, 
tuleb kogu spetsiifiline teave uuendtoitude 
kohta ära märkida ja märgistada, et 
tagada tarbijatele vajalik teave:
i) kõiki turule toodud uuendtoite müüakse 
selgesti eristatava, täpse ja kergesti 
loetava märgistusega, mis näitab, et 
tegemist on uuendtoiduga;
ii) kõik uuendtoidu omadused, nagu 
nende koostis, toiteväärtus ja õige 
kasutusviis peaks olema pakendil selgelt, 
täpselt, kergesti loetavalt ja arusaadavalt 
esitatud; 
iii) uuendtoidu või toidu uuendkoostisosa 
kasutamine toidu materjali või koostisosa 
asendamisel – ükskõik, kas toit on 
uuendtoiduga asendatud või mitte – peab 
olema märgistusel selgelt, täpselt, kergesti 
loetavalt ja arusaadavalt esitatud.
Kui uuendtoit koosneb ainest, mis võib 
kujutada liigse tarbimise korral inimeste 
tervisele suurt ohtu, tuleb tarbijat sellest 
teavitada selge, täpse ja kergesti loetava 
märgistusega toidu pakendil. 

Or. fr

Selgitus

Nagu kõik muud Euroopa turul müüdavad toiduained, peab ka uuendtoit olema märgistatud 
vastavalt direktiivi nr 2000/13/EÜ sätetele, mida praegu uuendatakse, kuid ka vastavalt selle 
artikli sätetele, võttes arvesse uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade spetsiifilisi omadusi.
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Muudatusettepanek 135
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b 
Toiduainete pakendi komponentide 

migratsiooni piirmäärad 
Uuendtoitude pakend peab vastama 
migratsiooni piirmäärade nõuetele, mis 
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta 
määrusega toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud materjalide ja esemete kohta1.
Vajaduse korral teeb komisjon 
asjaomasele teaduskomiteele ülesandeks 
kehtestada nanomaterjalidest valmistatud 
või neid sisaldavatele pakenditele 
madalamad migratsiooni piirmäärad.
Komisjon võtab vastu otsuse artikli 14 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras.
1 ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

Or. fr

Selgitus

Nagu teisedki toiduained, peavad ka uuendtoidud olema vastavuses teisi toiduainete 
kategooriaid käsitlevate teiste õigusaktide sätetega. See kehtib eeskätt uuendtoitude pakendite 
kohta. Vt ka muudatusettepanekut 55.
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Muudatusettepanek 136
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidukäitleja, kes kavatseb tuua 
ühenduse turule kolmandast riigist pärit 
traditsioonilise toidu, peab teatama sellest 
komisjonile, märkides ära toidu nime, 
koostise ja päritoluriigi.

Välja jäetud

Teatele peavad olema lisatud 
dokumenteeritud andmed toidu ohutu 
kasutamise kohta kolmandas riigis.
2. Komisjon edastab teate koos lõikes 1 
osutatud tõenditega toidu ohutu 
kasutamise kohta viivitamatult 
liikmesriikidele ja ametile.
3. Nelja kuu jooksul pärast lõikes 2 
osutatud teate edastamist komisjoni poolt 
võivad liikmesriigid ja amet teatada 
komisjonile, et neil on asjaomase 
traditsioonilise toidu turule toomise 
suhtes teaduslikult põhjendatud 
vastuväiteid.
Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei 
tooda ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7. 
Lõikes 1 osutatud teadet käsitatakse 
määruse (EÜ) nr XX/XXX [ühtne 
menetlus] artikli 3 lõikes 1 osutatud 
taotlusena.
Komisjon teatab sellest asjaomasele 
toidukäitlejale viie kuu jooksul pärast 
lõikes 1 osutatud teatamise kuupäeva.
Kui teaduslikult põhjendatud vastuväiteid 
ohutuse kohta ei esitata ja asjaomasele 
toidukäitlejale selle kohta lõike 3 kohaselt 
teavet ei edastata, võib traditsioonilise 
toidu tuua ühenduse turule viis kuud 
pärast lõikes 1 osutatud 
teatamiskuupäeva.
5. Komisjon avaldab loetelu kolmandate 
riikide traditsioonilisest toidust, mida võib 
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vastavalt lõikele 4 ühenduse turule tuua, 
komisjoni selleks ettenähtud veebilehel.
6. Käesoleva artikli üksikasjalikke 
rakendusmeetmeid, mis on kavandatud 
käesoleva määruse vähemoluliste 
punktide muutmiseks, muu hulgas seda 
täiendades, võib vastu võtta vastavalt 
artikli 14 lõike 3 kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

Muudatusettepanek 137
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide traditsiooniline toit Traditsiooniline toit

Or. de
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Muudatusettepanek 138
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidukäitleja, kes kavatseb tuua 
ühenduse turule kolmandast riigist pärit 
traditsioonilise toidu, peab teatama sellest 
komisjonile, märkides ära toidu nime, 
koostise ja päritoluriigi.

1. Toidukäitleja, kes kavatseb tuua 
ühenduse turule ühendusest või
kolmandast riigist pärit traditsioonilise 
toidu, peab teatama sellest komisjonile, 
märkides ära toidu nime, omadused ja 
päritoluriigi. 

Teatele peavad olema lisatud 
dokumenteeritud andmed toidu ohutu 
kasutamise kohta kolmandas riigis.

Teatele peavad olema lisatud 
dokumenteeritud andmed toidu ohutu 
kasutamise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 139
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidukäitleja, kes kavatseb tuua 
ühenduse turule kolmandast riigist pärit 
traditsioonilise toidu, peab teatama sellest 
komisjonile, märkides ära toidu nime, 
koostise ja päritoluriigi. 

1. Toidukäitleja, kes kavatseb tuua 
ühenduse turule kolmandast riigist pärit 
traditsioonilise toidu, peab esitama 
komisjonile üksikasjaliku taotluse.
Üksikasjalik taotlus peab vastama 
komisjoni poolt pärast Euroopa 
Toiduohutusametiga konsulteerimist 
koostatud juhendi nõuetele ning selles on 
märgitud toidu nimi, koostis ja 
päritoluriik.

Or. nl

Selgitus

Ettevaatuspõhimõtte kohaselt on oluline teostada järelevalvet. Lihtsalt teatamine ei oleks selle 
põhimõttega kooskõlas.
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Muudatusettepanek 140
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidukäitleja, kes kavatseb tuua 
ühenduse turule kolmandast riigist pärit 
traditsioonilise toidu, peab teatama sellest
komisjonile, märkides ära toidu nime, 
koostise ja päritoluriigi.

1. Toidukäitleja, kes kavatseb tuua 
ühenduse turule kolmandast riigist pärit 
traditsioonilise toidu, peab esitama 
komisjonile taotluse, märkides ära toidu 
nime, koostise ja päritoluriigi.

Teatele peavad olema lisatud 
dokumenteeritud andmed toidu ohutu 
kasutamise kohta kolmandas riigis.

Taotlusele peab olema lisatud toimik
dokumenteeritud andmetega toidu ohutu 
kasutamise kohta kolmandas riigis, 
vastavalt lõikes 5 a nimetatud juhendile.

Or. en

Selgitus

Toidukäitleja, kes soovib tuua Euroopa turule kolmandast riigist pärit traditsioonilist toitu, 
vajab juhendit selle kohta, kuidas toidu ohutut kasutamist kolmandas riigis näidata. Ainult 
standardiseeritud menetlus võimaldab toidu ohutust asjakohaselt hinnata.

Muudatusettepanek 141
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon edastab teate koos lõikes 1 
osutatud tõenditega toidu ohutu kasutamise 
kohta viivitamatult liikmesriikidele ja 
ametile. 

2. Komisjon edastab taotluse koos lõikes 1 
osutatud tõenditega toidu ohutu kasutamise 
kohta viivitamatult liikmesriikidele ja 
ametile. 

Or. nl
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Selgitus

Ettevaatuspõhimõtte kohaselt on oluline kontrollida. Lihtsalt teatamine ei oleks selle 
põhimõttega kooskõlas.

Muudatusettepanek 142
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon edastab teate koos lõikes 1 
osutatud tõenditega toidu ohutu kasutamise 
kohta viivitamatult liikmesriikidele ja 
ametile. 

2. Komisjon edastab teate koos lõikes 1 
osutatud tõenditega toidu ohutu kasutamise 
kohta viivitamatult liikmesriikidele ja 
ametile ning teeb selle oma veebisaidil 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

See säte aitaks suurendada läbipaistvust sidusrühmade ja tarbijate jaoks. 

Muudatusettepanek 143
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatele peavad olema lisatud 
dokumenteeritud andmed toidu ohutu 
kasutamise kohta kolmandas riigis.

2. Teatele peavad olema lisatud 
dokumenteeritud andmed toidu ohutu 
kasutamise kohta mis tahes kolmandas 
riigis.

Or. en

Selgitus

Statistiliste andmete puudulikkuse tõttu on oluline arvesse võtta andmeid toidu ohutu 
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kasutamise kohta mis tahes kolmandas riigis.

Muudatusettepanek 144
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nelja kuu jooksul pärast lõikes 2 
osutatud teate edastamist komisjoni poolt 
võivad liikmesriigid ja amet teatada 
komisjonile, et neil on asjaomase 
traditsioonilise toidu turule toomise suhtes 
teaduslikult põhjendatud vastuväiteid. 

3. Artiklis 6 esitatud nõuete alusel ning 
võttes arvesse toidukäitleja esitatud 
toimikut , hindab amet, kas toit on ohutu 
ja kas seda võib tuua Euroopa turule.
Kuue kuu jooksul pärast lõikes 2 osutatud 
teate edastamist komisjoni poolt võivad 
liikmesriigid ja/või amet teatada 
komisjonile, et neil on asjaomase 
traditsioonilise toidu turule toomise suhtes 
teaduslikult põhjendatud vastuväiteid.

Or. en

Selgitus

Asjaolu, et toitu on riigis palju aastaid tarbitud, ei tähenda tingimata, es see on ohutu.
Seepärast tuleb tagada, et "kolmandast riigist pärit traditsiooniline toit" vastaks ka artiklis 6 
esitatud kriteeriumitele. Et võimaldada korralikku kontrolli, tuleb ajavahemikku pikendada.

Muudatusettepanek 145
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nelja kuu jooksul pärast lõikes 2 
osutatud teate edastamist komisjoni poolt 
võivad liikmesriigid ja amet teatada 
komisjonile, et neil on asjaomase 
traditsioonilise toidu turule toomise suhtes 
teaduslikult põhjendatud vastuväiteid.

3. Nelja kuu jooksul pärast lõikes 2 
osutatud taotluse edastamist komisjoni 
poolt võivad liikmesriigid ja amet teatada 
komisjonile, et neil on asjaomase 
traditsioonilise toidu turule toomise suhtes 
vastuväiteid.

Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei tooda Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei 
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ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7. Lõikes 1 
osutatud teadet käsitatakse määruse (EÜ) 
nr XX/XXX [ühtne menetlus] artikli 3 
lõikes 1 osutatud taotlusena.

tooda. Komisjon teavitab viivitamata 
asjaomast toidukäitlejat ja kohaldatakse 
artikleid 5 ja 7. Lõikes 1 osutatud taotlust 
käsitatakse siis määruse (EÜ) nr XX/XXX 
[ühtne menetlus] artikli 3 lõikes 1 osutatud 
taotlusena, juhul kui toidukäitleja ei
suuda nelja kuu jooksul alates komisjoni 
teatest traditsioonilise toidu 
turustamatajätmise kohta ühenduses 
esitada teaduslikult põhjendatud tõendeid 
toidu ohutuse kohta.

Komisjon teatab sellest asjaomasele 
toidukäitlejale viie kuu jooksul pärast 
lõikes 1 osutatud teatamise kuupäeva.

Or. nl

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga kehtestatakse tõendamiskohustuse üleminek, ilma et toidukäitlejalt, 
kes soovib tuua ühenduse turule kolmandast riigist traditsioonilist toitu, nõutaks mingit 
ohutuse hindamist. Tõendamiskohustuse üleminek toimub liikmesriikide ja ühenduse kulu, 
ning maksumaksja ei tohiks selles olukorras kannatada. Lisaks ei ole tõendamiskohustuse 
üleminek toidu ohutuse tagamise huvides.

Muudatusettepanek 146
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt 3 – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise võimalusena võib taotleja otsustada 
selle asemel teate tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Võrreldes tõenditega toidu ohutu kasutamise kohta kolmandas riigis, mis tuleb lisada teatele 
artikli 8 kohaselt, oleksid taotluse täiendamiseks nõutavad andmed tunduvalt ulatuslikumad. 
Seetõttu peaks taotlejale jääma võimalus teade tagasi võtta ning teade ei peaks automaatselt 
muutuma taotluseks.
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Muudatusettepanek 147
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teaduslikult põhjendatud
vastuväiteid ohutuse kohta ei esitata ja 
asjaomasele toidukäitlejale selle kohta 
lõike 3 kohaselt teavet ei edastata, võib 
traditsioonilise toidu tuua ühenduse turule 
viis kuud pärast lõikes 1 osutatud 
teatamiskuupäeva. 

4. Kui vastuväiteid ohutuse kohta ei esitata 
ja asjaomasele toidukäitlejale selle kohta 
lõike 3 kohaselt teavet ei edastata, võib 
traditsioonilise toidu tuua ühenduse turule 
viis kuud pärast lõikes 1 osutatud taotluse 
kuupäeva.

Or. nl

Selgitus

Sel juhul kohaldatakse taotluse suhtes lihtsustatud menetlust.

Muudatusettepanek 148
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Uuendtoidu kandmine ühenduse 
loetellu hõlmab toidu kirjeldust ja 
vajadusel kasutustingimusi, täiendavaid 
märgistusega seotud nõudmisi lõpptarbija 
teavitamiseks ja/või turustamisjärgse 
järelevalve nõudeid.

Or. de
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Muudatusettepanek 149
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon avaldab loetelu kolmandate 
riikide traditsioonilisest toidust, mida võib 
vastavalt lõikele 4 ühenduse turule tuua, 
komisjoni selleks ettenähtud veebilehel.

5. Komisjon avaldab loetelu kolmandate 
riikide traditsioonilisest toidust, mida võib 
vastavalt lõikele 4 ühenduse turule tuua, 
komisjoni selleks ettenähtud veebilehel. 
See lehekülg on seotud leheküljega, millel 
on esitatud artikli 5 lõikes 1 nimetatud 
ühenduse loetelu, ning on sellelt 
leheküljelt ligipääsetav.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist töötab komisjon, 
konsulteerides Euroopa 
Toiduohutusametiga, välja juhendavad 
kriteeriumid toimikute koostamiseks 
taotlejatele, kes kavatsevad tuua turule 
kolmandast riigist pärinevat 
traditsioonilist toitu. Kriteeriumid 
sisaldavad nõuet esitada informatsiooni
(a) toote kasutamise ja käitlemise kohta 
(kaasa arvatud avaldus selle kohta, kas 
toote osade või ekstraktide kasutamine on 
tavaline); 
(b) tavaliste tarbimisviiside kohta;
(c) tavaliste tarbijarühmade kohta;
(d) tavaliselt kasutatavate 
kontsentratsioonide kohta (kui see on 
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asjakohane);
(e) kõikide antud toidu kohta teostatud 
uuringute kohta.

Or. en

Selgitus

Toidukäitleja, kes soovib tuua Euroopa turule kolmandast riigist pärit traditsioonilist toitu, 
vajab juhendit selle kohta, kuidas toidu ohutut kasutamist kolmandas riigis näidata. See 
juhend peaks koosnema vähemalt ülalnimetatud punktidest, et tagada toimiku asjakohasus 
ning lihtsustada Euroopa Toiduohutusameti jaoks hindamist.

Muudatusettepanek 151
Philip Bushill-Matthews

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
1. Toidukäitleja, kes kavatseb tuua turule 
artikli 7 lõikes 5 (uus) viidatud toitu, 
teavitab komisjoni oma kavatsusest, ning 
koos teavitamisega esitab vajalikud 
asjakohased andmed selle kohta, et toit 
vastab seatud tingimustele.
2. Komisjon edastab teate koos lõikes 1 
osutatud täiendavate andmetega 
viivitamatult liikmesriikidele ja ametile.
3. Amet esitab seisukoha nelja kuu 
jooksul alates kuupäevast, mil lõikes 2 ette 
nähtud teade komisjonile edastati.
4. Kui teaduslikult põhjendatud 
vastuväiteid ohutuse kohta ei esitata ja 
asjaomasele toidukäitlejale selle kohta 
teavet ei edastata, võib traditsioonilise 
toidu tuua ühenduse turule viis kuud 
pärast lõikes 1 osutatud 
teatamiskuupäeva. Ühenduse loetelu 
ajakohastatakse vastavalt.
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5. Käesoleva artikli üksikasjalikke 
rakendusmeetmeid, mis on kavandatud 
käesoleva määruse vähemoluliste 
punktide muutmiseks, muu hulgas seda 
täiendades, võib vastu võtta vastavalt 
artikli 14 lõike 3 kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

See teavitamisprotseduur teatud uuendtoitude kategooriate jaoks muudab määruse 
tõhusamaks, annab proportsionaalsema süsteemi riskijuhtimiseks ja on kooskõlas toidualaste 
õigusnormide ülduste põhimõtete määrusega 178/2002.

Muudatusettepanek 152
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajaduse korral ja tihedas 
koostöös ametiga kättesaadavaks tehnilised 
juhised ja vahendid, et aidata 
toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva 
määruse kohaste taotluste 
ettevalmistamisel ja esitamisel.

Komisjon teeb tihedas koostöös ametiga 
kättesaadavaks tehnilised juhised ja 
vahendid, et aidata toidukäitlejaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid, käesoleva määruse kohaste 
taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel. 
Tehnilised juhised ja vahendid 
avaldatakse hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
komisjoni veebisaidi selleks ettenähtud 
üldsusele kättesaadaval lehel.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 39 muudetud variant.
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Muudatusettepanek 153
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajaduse korral ja tihedas 
koostöös ametiga kättesaadavaks tehnilised 
juhised ja vahendid, et aidata 
toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva 
määruse kohaste taotluste 
ettevalmistamisel ja esitamisel.

Komisjon teeb tihedas koostöös ametiga 
kättesaadavaks tehnilised juhised ja 
vahendid, et aidata toidukäitlejaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid, käesoleva määruse kohaste 
taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel. 
Tehnilised juhised ja vahendid 
avaldatakse komisjoni spetsiaalsel 
avalikkusele ligipääsetaval veebilehel 
hiljemalt kuue kuu pärast alates 
käesoleva määruse jõustumisest. 

Or. nl

Selgitus

VKEd peaksid saama taotluste koostamiseks selle määruse kohaselt komisjonilt abi ja tuge.

Muudatusettepanek 154
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajaduse korral ja tihedas 
koostöös ametiga kättesaadavaks tehnilised 
juhised ja vahendid, et aidata 
toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva 
määruse kohaste taotluste 
ettevalmistamisel ja esitamisel.

Enne käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäeva vastavalt artiklile 20 
teeb komisjon tihedas koostöös ametiga, 
toidukäitlejatega ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtetega
kättesaadavaks tehnilised juhised ja 
vahendid, et aidata toidukäitlejaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid, käesoleva määruse kohaste 
taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel.
Soovitus 97/618/EÜ jääb taotluse 
esitajatele kasutada senikaua, kuni see 
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asendatakse uute, muudetud tehniliste 
juhistega, mis koostatakse vastavalt 
käesolevale artiklile.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajaduse korral ja tihedas 
koostöös ametiga kättesaadavaks tehnilised 
juhised ja vahendid, et aidata 
toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva 
määruse kohaste taotluste 
ettevalmistamisel ja esitamisel.

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 
XXX/XXXX [ühtne menetlus] artikli 9 
lõike 1 punkti a kohaldamist ja enne 
käesoleva määruse jõustumist vastavalt 
artiklile 20 teeb komisjon vajaduse korral 
ja tihedas koostöös ametiga kättesaadavaks 
tehnilised juhised ja vahendid, et aidata 
toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva 
määruse kohaste taotluste ja teadete
ettevalmistamisel ja esitamisel. Soovitus 
97/618/EÜ jääb taotluse esitajatele 
kasutada senikaua, kuni see asendatakse 
uute, muudetud tehniliste juhistega, mis 
koostatakse vastavalt käesolevale artiklile.

Or. en

Selgitus

Tähtis on tagada, et juhised oleksid taotlejatel kasutada veel enne muudetud määruse 
jõustumist. Nendes juhistes peaks käsitlema ka teateid, mida tuleb esitada vastavalt artiklile
8. Varasemad kogemused näitavad, et niisugused juhised ei ole uue määruse vastuvõtmise 
ajal alati kättesaadavad, niisiis peaks eelmised juhised jääma jõusse seniks, kuni need 
uuendatute vastu välja vahetatakse.
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Muudatusettepanek 156
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet: Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet, 
tuginedes artiklis 6 esitatud nõuetele: 

Or. en

Muudatusettepanek 157
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrdleb vajadusel, kas toit on sama 
ohutu kui juba ühenduse turul olev 
võrreldava toidukategooria toit või toit, 
mille asendamiseks uuendtoit on ette 
nähtud;

(a) võrdleb võimalusel, kas toit on sama 
ohutu kui juba ühenduse turul olev 
võrreldava toidukategooria toit või toit, 
mille asendamiseks uuendtoit on ette 
nähtud; võttes samas arvesse uute 
omaduste mõju;

Or. en

Selgitus

Näiteks nanotehnoloogia abil toodetud toitudel võib olla uusi omadusi, mida ei saa 
adekvaatselt hinnata ainult võrreldes neid juba turulolevate toodetega.

Muudatusettepanek 158
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrdleb vajadusel, kas toit on sama 
ohutu kui juba ühenduse turul olev 

(a) võrdleb, niipalju kui võimalik, kas toit 
on sama ohutu kui juba ühenduse turul olev 
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võrreldava toidukategooria toit või toit, 
mille asendamiseks uuendtoit on ette 
nähtud;

võrreldava toidukategooria toit või toit, 
mille asendamiseks uuendtoit on ette 
nähtud, võttes samas arvesse uute 
omaduste mõju;

Or. en

Selgitus

Näiteks nanotehnoloogia abil toodetud toitudel võib olla uusi omadusi, mida ei saa 
adekvaatselt hinnata ainult võrreldes neid juba turulolevate toodetega.

Muudatusettepanek 159
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrdleb vajadusel, kas toit on sama 
ohutu kui juba ühenduse turul olev 
võrreldava toidukategooria toit või toit, 
mille asendamiseks uuendtoit on ette 
nähtud;

a) hindab, kas uus toit – olgu see mõeldud 
juba turul oleva toidu asendamiseks või 
mitte – ei ohusta inimeste tervist kahjulike 
või mürgiste mõjudega;

Or. fr

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastuse selgemaks muutmiseks. Vt ka pr Liotardi muudatusettepanekut 
nr 40.

Muudatusettepanek 160
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) kehtestab uuendtoidu või toidu 
uuendkoostisosa päevase tarbimise 
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maksimummäära, mille ületamine on 
tarbija tervisele selgelt kahjulik;

Or. fr

Selgitus

Mõned toidud või uuendtoidud kujutavad inimeste tervisele ohtu, kui neid tarbida rohkem, kui 
näeb ette uurimuste ja hindamistega kindlaks määratud piirmäär. Ametile tuleks seega anda 
võimalus kehtestada selliseid piirmäärasid, et teavitada tarbijaid soovitusliku piirmäära 
olemasolust, mida ei tohiks ületada.

Muudatusettepanek 161
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) palub pädevatel asutustel seoses 
uuendtoitude või toidu uuendkoostisosade 
ohtude hindamisega esitada mis tahes 
andmeid, mida on kõnealuse uuendtoidu 
või toidu uuendkoostisosa kohta 
teadusuuringutega saadud.

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtab kolmandate riikide 
traditsioonilise toidu puhul arvesse toidu 
ohutu kasutamise kogemusi.

(b) võtab kolmandate riikide 
traditsioonilise toidu puhul arvesse toidu 
ohutu kasutamise kogemusi; viidates 
seejuures artikli 8 lõikes 5 a sätestatud 
juhendile.
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Or. en

Muudatusettepanek 163
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eetiliste vastuväidete korral palutakse 
lisaks ohutuse hindamisele ka teaduse ja 
uute tehnoloogiate eetika Euroopa 
töörühma (EGE) arvamust.

Or. de

Selgitus

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Muudatusettepanek 164
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib toiduohutuse põhjustel ja 
ameti arvamust arvestades kehtestada
turustamisjärgse järelevalve nõuded. Toidu 
ühenduse turule toonud käitleja on 
vastutav asjaomase toidu ühenduse 
uuendtoidu loetellu kandmisel täpsustatud 
turustamisjärgsete nõudmiste 
rakendamise eest.

1. Komisjon kehtestab toiduohutuse 
põhjustel ja ameti arvamust arvestades 
toidukäitlejate turustamisjärgse järelevalve 
nõuded. 
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Kõik turule toodud uuendtoidud kuuluvad 
kontrollimisele, kui peaks tekkima 
kahtlusi nende ohutuse osas, ning igal 
juhul hiljemalt viie aasta pärast alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja 
seejärel iga viie aasta tagant. Vajaduse 
korral hindab amet neid uuesti.
Konkreetseid uuendtoite suurtes kogustes 
tarbivate isikute jaoks seatakse sisse 
erikontroll.

2. Tootja teavitab komisjoni viivitamata: 2. Toidukäitlejad teavitavad komisjoni 
viivitamata:

(a) uutest teaduslikest või tehnilistest 
andmetest, mis võivad mõjutada 
uuendtoidu ohutu kasutamise hindamist;

(a) uutest teaduslikest või tehnilistest 
andmetest, mis võivad mõjutada 
uuendtoidu ohutu kasutamise hindamist;

(b) keeldudest või piirangutest, mille on 
kehtestanud selle kolmanda riigi pädevad 
asutused, kus uuendtoitu turustatakse.

(b) keeldudest või piirangutest, mille on 
kehtestanud selle kolmanda riigi pädevad 
asutused, kus uuendtoitu turustatakse.

Kõik toidukäitlejad teavitavad igal aastal 
komisjoni ja selle liikmesriigi, kus nad 
tegutsevad, pädevaid asutusi mis tahes 
terviseprobleemidest, millest tarbijad või 
tarbijakaitse ühendused on neile teada 
andnud.
Kontrolli eest vastutavad liikmesriikide 
asjaomased turujärelevalve asutused. Nad 
esitavad komisjonile aruande kolme kuu 
jooksul pärast kontrolli läbiviimist.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hiljemalt aasta 
jooksul pärast lõikes 1 nimetatud 
viieaastase perioodi lõppemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib toiduohutuse põhjustel ja 1. Komisjon kehtestab toiduohutuse 
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ameti arvamust arvestades kehtestada
turustamisjärgse järelevalve nõuded. Toidu 
ühenduse turule toonud käitleja on 
vastutav asjaomase toidu ühenduse 
uuendtoidu loetellu kandmisel täpsustatud 
turustamisjärgsete nõudmiste 
rakendamise eest.

põhjustel turustamisjärgse järelevalve 
nõuded. Järelevalvet teostatakse iga viie
aasta tagant ning selles võetakse arvesse 
nii toiduohutuse aspekte kui ka loomade 
tervise ja heaolu aspekte ning 
keskkonnamõju. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata suurimate tarbimiskogustega 
elanike kategooriatele.  
Järelevalvenõuded kehtivad ka juba turul 
olevate uuendtoitude suhtes, kaasa 
arvatud need uuendtoidud, mis on heaks 
kiidetud määruse (EÜ) nr 2587/97 
lihtsustatud menetlusega ("teavitamine").
Liikmesriigid määravad pädevad 
asutused, mis on turustamisjärgse 
järelevalve eest vastutavad. Järelevalve 
kulud katab asjaomane toidukäitleja.

Or. en

Selgitus

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

Muudatusettepanek 166
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib toiduohutuse põhjustel ja 
ameti arvamust arvestades kehtestada 
turustamisjärgse järelevalve nõuded. Toidu 
ühenduse turule toonud käitleja on vastutav 
asjaomase toidu ühenduse uuendtoidu 
loetellu kandmisel täpsustatud
turustamisjärgsete nõudmiste rakendamise 

1. Komisjon kehtestab toiduohutuse 
põhjustel turustamisjärgse järelevalve 
nõuded. Toidu ühenduse turule toonud 
käitleja on vastutav turustamisjärgsete 
nõudmiste rakendamise eest. Järelevalves 
võetakse arvesse toiduohutuse aspekte, 
vajaduse korral keskkonnamõju ja 
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eest. loomade tervise ning heaolu aspekte. 
Kõiki turule lubatud uuendtoite
kontrollitakse kord viie aasta möödudes. 

Or. en

Selgitus

Et olla informeeritud uuendtoitude tarbimise negatiivsetest mõjudest, tuleks turustamisjärgset 
järelevalvet teostada kõikidele uuendtoitudele, kord viie aasta jooksul pärast nende toomist 
Euroopa turule.

Muudatusettepanek 167
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib toiduohutuse põhjustel ja 
ameti arvamust arvestades kehtestada
turustamisjärgse järelevalve nõuded. Toidu 
ühenduse turule toonud käitleja on vastutav 
asjaomase toidu ühenduse uuendtoidu 
loetellu kandmisel täpsustatud 
turustamisjärgsete nõudmiste rakendamise 
eest.

1. Komisjon kehtestab toiduohutuse 
põhjustel ja ameti arvamust arvestades 
turustamisjärgse järelevalve nõuded. Toidu 
ühenduse turule toonud käitleja on vastutav 
asjaomase toidu ühenduse uuendtoidu 
loetellu kandmisel täpsustatud 
turustamisjärgsete nõudmiste rakendamise 
eest. Järelevalve hõlmab toiduohutuse 
aspekte, keskkonnamõju ning loomade 
tervist ja heaolu. Kõiki uuendtoite 
kontrollitakse nendest aspektidest 
lähtuvalt iga viie aasta tagant.

Or. nl
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Muudatusettepanek 168
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Vältimaks loomkatseid, tehakse 
käesoleva määruse kohaldamisel 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Edendatakse loomi 
mitte hõlmavaid katseid ja arukaid 
katsestrateegiaid, ning keelustatakse 
dubleeritud katsed selgroogsete 
loomadega.

Or. en

Selgitus

Arukate katsestrateegiate edendamine ja kohustuslik andmete ühiskasutus võib kasutatud 
loomade arvu tunduvalt vähendada.

Muudatusettepanek 169
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11a
Eetika ja uute tehnoloogiate Euroopa 

töörühm
Vajadusel võib komisjon omal algatusel 
või liikmesriikide taotlusel konsulteerida 
eetika ja uute tehnoloogiate Euroopa 
töörühmaga eetilistes küsimustes, mis on 
seotud eetika mõistes oluliste teadus- ja 
uute tehnoloogiate projektidega, et saada 
töörühma arvamust eetilistes küsimustes.
Komisjon teeb selle arvamuse 
avalikkusele kättesaadavaks.
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Or. en

Selgitus

Põhjendatud juhtudel (nt nano- või kloonimistehnoloogia kasutamine) on asjakohane, et 
eetiliste küsimustega pöördutakse konsulteerimiseks teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma poole. Sellise konsulteerimisprotsessi võib algatada komisjon ise või mõni 
liikmesriik. Läbipaistvuse ning ekspertide ja riigi elanikkonna kaasamise huvides tuleb 
arvamus teha avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 170
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta.

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta. Tuleb tagada 
andmekaitse ja konfidentsiaalsus, nagu 
on ette nähtud määruse (EÜ) nr 
18929/2003 (geneetiliselt muundatud 
toidu ja sööda kohta) artiklites 30 ja 31.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Philip Bushill-Matthews

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
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teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta.

teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks, 
välja arvatud juhul, kui hilisem taotleja 
on algse taotlejaga kokku leppinud, et 
neid andmeid ja teavet tohib kasutada, 
kui:
(a) eelnev taotleja deklareeris teaduslikud 
andmed ja muu teabe eelneva taotluse 
esitamise ajal konfidentsiaalsena  ja
(b) eelneval taotlejal oli eelneva taotluse 
esitamise ajal ainuõigus 
konfidentsiaalsete andmete kasutamisele 
ning
(c) uuendtoidule ei oleks saadud luba 
anda ilma varalise õigusega kaitstud 
andmete esitamiseta algse taotleja poolt.

Or. en

Selgitus

Toidu kohta esitatavavaid toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitleva määruse 1924/2006/EÜ 
artikli 20 lõikes 1 on esitatud andmekaitse selgem määratlus. Artikkel 12 tuleks läbi vaadata, 
et andmekaitse sätted oleks määrusega 1924/2006/EÜ kooskõlas.

Muudatusettepanek 172
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta.

1. Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta, välja arvatud 
juhul, kui see on põhjendatud rahva 
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tervise kaitse seisukohast. 

Or. en

Muudatusettepanek 173
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta.

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks, 
välja arvatud juhul, kui hilisem taotleja 
on algse taotlejaga kokku leppinud, et 
neid andmeid ja teavet tohib kasutada, 
kui:
(a) eelnev taotleja deklareeris teaduslikud 
andmed ja muu teabe eelneva taotluse 
esitamise ajal konfidentsiaalsena  ja
(b) eelneval taotlejal oli eelneva taotluse 
esitamise ajal ainuõigus 
konfidentsiaalsete andmete kasutamisele 
ja
(c) uuendtoidule poleks saanud luba anda 
ilma varalise õigusega kaitstud andmete 
esitamiseta algse taotleja poolt.

Or. en

Selgitus

Toidu kohta esitatavavaid toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitleva määruse 1924/2006/EÜ 
artiklis 21 on esitatud andmekaitse selgem määratlus. Artikkel 12 tuleks läbi vaadata, et 
andmekaitse sätted oleks määrusega 1924/2006/EÜ kooskõlas.
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Muudatusettepanek 174
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta.

1. Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 
lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Olles taotlejaga konsulteerinud, 
otsustab komisjon, missuguseid tootmist 
käsitlevaid andmeid tuleb pidada 
konfidentsiaalseks ja kui pikaks ajaks, 
pidades silmas, et see aeg ei ole pikem kui 
kolm aastat.

Or. nl
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Muudatusettepanek 176
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Pärast tootmist käsitlevate andmete 
konfidentsiaalsusperioodi lõppemist 
lisatakse need andmed automaatselt 
ühenduse loetelu uuendtoitude andmete 
hulka.

Or. nl

Muudatusettepanek 177
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Andmed, mis on saadud täielikult või 
osaliselt ELi ja/või avalike asutuste 
rahastatavatest uurimisprojektidest, 
samuti riskiuuringutest – näiteks 
söötmisuuringutest – saadud või nende 
uuringutega seotud andmed tuleb 
avaldada koos taotlusega ja teised 
taotlejad võivad neid vabalt kasutada.

Or. en

Selgitus

Kui teadmiste saamiseks on kasutatud riigi raha, peavad need teadmised ka avalikkusele 
kättesaadavad olema.
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Muudatusettepanek 178
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Selgroogsete loomadega tehtavate 
uuringute kordamine on mis tahes 
tingimustel keelatud. Sellega seoses ei 
laiene andmekaitse selgroogsete 
loomadega tehtavaid katseid sisaldavatele 
uuringutele ja nendele uuringutele, mis 
võivad loomkaitseid ära hoida. Seega 
peab juurdepääs selgroogsetel loomadel 
tehtud uuringutele ja teistele uuringutele, 
mis võivad loomkatseid ära hoida, olema 
lubatud.

Or. en

Selgitus

Siia tuleks lisada, et katse või uuringu omanikul ei ole võimalik takistada selle kasutamist 
teise isiku poolt, kui see hoiaks ära loomkatseid.

Muudatusettepanek 179
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Kui uued teaduslikud tõendid ja artikli 
12 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsed
teaduslikud andmed on saadud 
selgroogsete loomadega tehtud katsete või 
inimeste kliiniliste uuringute tulemusena, 
ning selgroogsete loomadega tehtud 
katsete või inimeste kliiniliste uuringute 
kordamist tuleks eetilisest seisukohast 
vältida kui teaduslikult mittevajalikke, 
võib teine või hilisem taotleja paluda, et 
algne taotleja võimaldaks talle ligipääsu 
kaitstud andmetele. Algne taotleja peaks 
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selle palve rahuldama, alates artiklis 12 
määratletud andmekaitseperioodi esimese 
aasta lõpust, juhul kui teine taotleja 
hüvitab algsele taotlejale uuringute kulud. 
Samamoodi tuleks anda nõusolek igale 
järgnevale taotlejale, ning sel juhul teevad 
teine taotleja ja järgnevad taotlejad kõik, 
et saavutada õiglane kokkulepe kulude 
jagamiseks.

Or. en

Selgitus

Vältige põhjendamatut kaitset lähtuvalt eetilistest vastuväidetest selgroogsete loomadega 
tehtavate katsete või vabatahtlikel inimestel teostatavate invasiivsete uuringute kordamisele, 
tagades siiski algse ainuõiguse perioodi esimesele taotlejale, et ta saaks oma investeeringutelt 
piisavat kasu teenida. Kuna mõned konfidentsiaalsed andmed võivad olla saadud muudest kui 
selgroogsete loomade või inimestega tehtud uuringutest, peaks nendele siiski kehtima artiklis 
12 määratletud 5-aastane kaitseperiood. 

Muudatusettepanek 180
Philip Bushill-Matthews

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Ühtlustatud andmekaitse

Olenemata uuendtoidule vastavalt 
määruse (EÜ) nr ... [ühtne menetlus] 
artiklitele 7 ja 14 antavast loast ning 
tervisealase väite loast vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1924/2006 artiklitele 17, 18 ja 25, 
peaks – juhul kui soovitakse saada 
uuendtoidu luba ja tervisealase väite luba 
selle uuendtoidu kohta ning andmekaitse 
on kummagi määruse sätete kohaselt 
õigustatud ja taotleja nõuab andmekaitse 
kohaldamist – nende lubade andmise 
ja/või Euroopa Liidu Teatajas avaldamise 
kuupäev olema sama ning 
andmekaitseperiood kulgema 
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paralleelselt. 

Or. en

Selgitus

Kahte sisuliselt omavahel seotud, ühtviisi konfidentsiaalsetel andmetel põhinevat taotlust 
ühele ja samale tootele uuendtoidu loa ja tervisealase väite loa saamiseks võiks käsitleda 
kahte erinevat ajakava järgides. Järelikult võiks suur osa ühe loa järgsest 
andmekaitseperioodist olla juba läbi, enne kui selle loaga sisuliselt seotud teise loa järgne 
andmekaitseperiood algab. Tuleb rakendada meetmeid, et kahe omavahel sisuliselt seotud loa 
andmekaitseperioodi saaks teineteisega ühitada, juhul kui taotleja seda nõuab.

Muudatusettepanek 181
Philip Bushill-Matthews

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
Kui uued teaduslikud tõendid ja artikli 12 
kohaselt kaitstud konfidentsiaalsed 
teaduslikud andmed on saadud 
selgroogsete loomadega tehtud katsete või 
inimeste kliiniliste uuringute tulemusena, 
ning selgroogsete loomadega tehtud 
katsete või inimeste kliiniliste uuringute 
kordamist tuleks eetilisest seisukohast 
vältida kui teaduslikult mittevajalikke, 
võib teine või hilisem taotleja paluda, et 
algne taotleja võimaldaks talle ligipääsu 
kaitstud andmetele. Algne taotleja peaks 
selle palve rahuldama, alates artiklis 12 
määratletud andmekaitseperioodi esimese 
aasta lõpust, juhul kui teine taotleja 
hüvitab algsele taotlejale uuringute kulud. 
Samamoodi tuleks anda nõusolek igale 
järgnevale taotlejale, ning sel juhul teevad 
teine taotleja ja järgnevad taotlejad kõik, 
et saavutada õiglane kokkulepe kulude 
jagamiseks.

Or. en
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Selgitus

Vältige põhjendamatut kaitset lähtuvalt eetilistest vastuväidetest selgroogsete loomadega 
tehtavate katsete või vabatahtlikel inimestel teostatavate invasiivsete uuringute kordamisele, 
tagades siiski algse ainuõiguse perioodi esimesele taotlejale, et ta saaks oma investeeringutelt 
piisavat kasu teenida. Kuna mõned konfidentsiaalsed andmed võivad olla saadud muudest kui 
selgroogsete loomade või inimestega tehtud uuringutest, peaks nendele siiski kehtima artiklis 
12 määratletud 5-aastane kaitseperiood. 

Muudatusettepanek 182
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12a
Ühtlustatud andmekaitse

Olenemata uuendtoidule vastavalt 
määruse (EÜ) nr ... [ühtne menetlus] 
artiklitele 7 ja 14 antavast loast ning 
tervisealase väite loast vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1924/2006 artiklitele 17, 18 ja 25, 
peaks – juhul kui soovitakse saada 
uuendtoidu luba ja tervisealase väite luba 
selle uuendtoidu kohta ning andmekaitse 
on kummagi määruse sätete kohaselt 
õigustatud ja taotleja nõuab andmekaitse 
kohaldamist – nende lubade andmise 
ja/või Euroopa Liidu Teatajas avaldamise 
kuupäev olema sama ning 
andmekaitseperiood kulgema 
paralleelselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 183
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12a
Kontrollimeetmed

Käesoleva määruse täitmise tagamiseks 
tuleb viia läbi ametlikke kontrolle 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
määrusega (EÜ) nr 882/2004 ametlike 
kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja 
toidualaste õigusnormide ning 
loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise 
kontrollimise tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole kontrollimeetmetele artiklis viidatud.

Muudatusettepanek 184
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Olenemata uuendtoidule vastavalt 
määruse (EÜ) nr ... [ühtne menetlus] 
artiklitele 7 ja 14 antavast loast ning 
tervisealase väite loast vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1924/2006 artiklitele 17, 18 ja 25, 
peaks – juhul kui soovitakse saada 
uuendtoidu luba ja tervisealase väite luba 
selle uuendtoidu kohta ning andmekaitse 
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on kummagi määruse sätete kohaselt 
õigustatud ja taotleja nõuab andmekaitse 
kohaldamist – nende lubade andmise 
ja/või Euroopa Liidu Teatajas avaldamise 
kuupäev olema sama ning 
andmekaitseperiood kulgema 
paralleelselt. 

Or. en

Muudatusettepanek 185
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
Kui uued teaduslikud tõendid ja artikli 12 
kohaselt kaitstud konfidentsiaalsed 
teaduslikud andmed on saadud 
selgroogsete loomadega tehtud katsete või 
inimeste kliiniliste uuringute tulemusena, 
ning selgroogsete loomadega tehtud 
katsete või inimeste kliiniliste uuringute 
kordamist tuleks eetilisest seisukohast 
vältida kui teaduslikult mittevajalikke, 
võib teine või hilisem taotleja paluda, et 
algne taotleja võimaldaks talle ligipääsu 
kaitstud andmetele. Algne taotleja peaks 
selle palve rahuldama, alates artiklis 12 
määratletud andmekaitseperioodi esimese 
aasta lõpust, juhul kui teine taotleja 
hüvitab algsele taotlejale uuringute kulud. 
Samamoodi tuleks anda nõusolek igale 
järgnevale taotlejale, ning sel juhul teevad 
teine taotleja ja järgnevad taotlejad kõik, 
et saavutada õiglane kokkulepe kulude 
jagamiseks.

Or. en
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Selgitus

Vältige põhjendamatut kaitset lähtuvalt eetilistest vastuväidetest selgroogsete loomadega 
tehtavate katsete või vabatahtlikel inimestel teostatavate invasiivsete uuringute kordamisele, 
tagades siiski algse ainuõiguse perioodi esimesele taotlejale, et ta saaks oma investeeringutelt 
piisavat kasu teenida. Kuna mõned konfidentsiaalsed andmed võivad olla saadud muudest kui 
selgroogsete loomade või inimestega tehtud uuringutest, peaks nendele siiski kehtima artiklis 
12 määratletud 5-aastane kaitseperiood. 

Muudatusettepanek 186
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad nendest sätetest 
komisjonile hiljemalt [kuupäev] ning 
teatavad viivitamatult ka kõikidest 
hilisematest asjassepuutuvatest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad nendest sätetest 
komisjonile hiljemalt [kuupäev] ning 
teatavad viivitamatult ka kõikidest 
hilisematest asjassepuutuvatest 
muudatustest. Komisjon teeb sellekohase 
teabe avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a
Liikmesriikide privileegid
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1. Kui uute andmete või olemasolevate 
andmete ümberhindamise tulemusena on 
liikmesriigil piisavalt põhjust arvata, et 
käesolevale määrusele vastava toidu või 
toidu koostisosa kasutamine ohustab 
inimeste tervist või keskkonda, võib 
kõnesolev liikmesriik nimetatud toiduga 
või toidu koostisosaga kauplemist ja selle 
kasutamist oma territooriumil ajutiselt 
piirata või selle peatada. Ta teatab sellest 
viivitamata teistele liikmesriikidele ja 
komisjonile ning põhjendab oma otsust.
2. Komisjon uurib tihedas koostöös 
Euroopa Toiduohutusametiga lõikes 1 
viidatud põhjuseid niipea kui võimalik 
ning võtab vajalikud meetmed. Lõikes 1 
nimetatud otsuse vastuvõtnud liikmesriik 
võib sellest kinni pidada kuni kõnealuste 
meetmete jõustumiseni.

Or. en

Selgitus

See säte on võetud üle kehtivast õigusaktist (määrus 258/1997).

Muudatusettepanek 188
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a 
Kaitseklausel

Kui liikmesriigil on uue teabe või 
olemasoleva teabe ümberhindamise alusel 
konkreetseid põhjuseid arvata, et 
käesoleva määruse tähenduses 
uuendtoidu või toidu uuendkoostisosa 
kasutamine kujutab inimeste tervisele 
ohtu, võib see liikmesriik oma 
territooriumil kõnealuse uuendtoidu või 
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toidu uuendkoostisosa turule toomist ja 
kasutamist piirata või selle peatada. Ta 
teatab sellest viivitamata teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile ning esitab 
oma otsuse põhjused.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema lubatud toote turule toomist piirata või peatda, kui uue teabe 
alusel on tõendeid, et see on tarbijate tervisele ohtlik. See artikkel võimaldab kaitsta tarbijate 
tervist juhul, kui avastatakse tervisealast teavet, mis on ameti järelevalves märkamata jäänud.

Muudatusettepanek 189
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigile määruse (EÜ) nr 258/97 
artikli 4 kohaselt esitatud taotlust 
uuendtoidu turule toomiseks, mille kohta ei 
ole tehtud lõplikku otsust enne käesoleva 
määruse kohaldamiskuupäeva, käsitletakse 
käesoleva määruse alla kuuluva taotlusena.

1. Liikmesriigile määruse (EÜ) nr 258/97 
artikli 4 kohaselt esitatud taotlust 
uuendtoidu turule toomiseks, mille kohta ei 
ole enne käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäeva veel komisjonile 
edastatud esmase ohutushindamise 
aruannet vastavalt määruse (EÜ) nr 
258/97 artikli 6 lõikele 3, käsitletakse 
käesoleva määruse alla kuuluva taotlusena. 
Muid määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 
lõike 4 ning artiklite 4 ja 5 alusel enne 
käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva 
esitatud taotlusi käsitletakse määruse 
(EÜ) nr 258/97 sätete kohaselt.

2. Kõik lõike 1 rakendamiseks kohased 
üleminekumeetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse vähemoluliste 
punktide muutmiseks, muu hulgas seda 
täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 
14 lõike 3 kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Komisjoni esildatud tekst on potentsiaalselt ebasoodne nendele taotlustele, mille kohta 
esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile edastatud, kuna niisuguse taotluse 
rahuldamine võib olla võimalik seda Euroopa Toiduohutusametile edastamata, juhul kui seda 
ei vaidlustata. Kõiki taotlusi, mille kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba 
komisjonile edastatud, tuleks edasi käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt.

Muudatusettepanek 190
Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Toiduained, mis on toodetud 
nanotehnoloogia abil ja mis on toodud 
turule enne käesoleva määruse 
jõustumist, võivad jääda turule 18 kuuks 
pärast käesoleva määruse 
avaldamiskuupäeva. Pärast seda 
kuupäeva kohaldatakse artikli 6 lõiget 2. 

Or. en

Selgitus

Praegu puuduvad piisavad meetodid nanomaterjalide ohutuse hindamiseks (vt SCENIHRi 
2005. aasta septembri arvamus). Nanomaterjale tuleks hinnata nanospetsiifiliste katsete 
alusel, kus ei kasutata loomi. Niikauaks, kuni on olemas nanomaterjalide ohutuse piisavaks 
hindamiseks toidus nanospetsiifilised katsemeetodid, kus ei kasutata loomi, tuleks nende 
kasutamine inimeste tervise kaitsmiseks ja loomkatsete ennetamiseks keelata. Need sätted 
aitavad ettevõtjatel uute eeskirjadega kohaneda.
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