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Muudatusettepanek 311
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 9 lõikes 1 loetletud 
andmetele sätestatakse III lisas täiendavad 
kohustuslikud andmed teatud toiduliikide 
või -kategooriate jaoks.

1. Lisaks artikli 9 lõikes 1 loetletud 
andmetele sätestatakse III lisas täiendavad 
kohustuslikud andmed teatud toiduliikide 
või -kategooriate jaoks. Kohustuslikud 
andmed võivad viidata nii tootmisviisile 
kui ka toote koostisele.

Or. en

Selgitus

On oluline teada, kas tootmisprotsessis kasutati näiteks geneetiliselt muundatud organisme.

Muudatusettepanek 312
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 9 lõikes 1 loetletud 
andmetele sätestatakse III lisas 
täiendavad kohustuslikud andmed teatud 
toiduliikide või -kategooriate jaoks.

1. Maiustuste või jookide puhul, mis 
sisaldavad kontsentratsioonis 100 mg/kg 
kohta või 10 mg/l kohta või üle selle 
glütsürrisiinhapet või selle 
ammooniumsoola nende aine(te) kui 
sellis(t)e või lagritsa Glycyrrhiza glabra 
lisamise tõttu, peab olema „sisaldab 
lagritsat” lisatud kohe pärast koostisosade 
loetelu, kui „lagrits” juba ei sisaldu 
koostisosade loetelus või toiduaine 
nimetuses. Koostisosade loetelu 
puudumisel peab see teade olema lisatud 
toiduaine nimetuse juurde.
Maiustuste puhul, mis sisaldavad 
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kontsentratsioonis 4 g/kg kohta või üle 
selle glütsürrisiinhapet või selle 
ammooniumsoola nende aine(te) kui 
sellis(t)e või lagritsa Glycyrrhiza glabra 
lisamise tõttu, peab olema lisatud 
„sisaldab lagritsat – hüpertoonia all 
kannatavad inimesed peaksid 
ülemäärasest tarbimisest hoiduma” 
vahetult koostisosade loetelu lõppu.
Koostisosade loetelu puudumisel peab see 
teade olema lisatud toiduaine nimetuse 
juurde.
Jookide puhul, mis sisaldavad 
kontsentratsioonis 50 mg/l või üle selle 
(üle 1,2 mahuprotsendise 
alkoholisisaldusega jookide puhul 
kontsentratsioonis 300 mg/l kohta) 
glütsürrisiinhapet või selle 
ammooniumsoola nende aine(te) kui 
sellis(t)e või lagritsa Glycyrrhiza glabra 
lisamise tõttu, peab olema lisatud 
„sisaldab lagritsat – hüpertoonia all 
kannatavad inimesed peaksid 
ülemäärasest tarbimisest hoiduma” 
vahetult koostisosade loetelu lõppu.
Koostisosade loetelu puudumisel peab see 
teade olema lisatud toiduaine nimetuse 
juurde.

Or. de

Selgitus

Teatavate toiduainete täiendavaid märgistuse nõudeid ei tohiks peita lisasse, vaid nimetada 
kohe üldiste kohustuste järel. Seetõttu lisatakse need artiklisse 10 ja jäetakse vastavalt III 
lisast välja. 
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Muudatusettepanek 313
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib III lisa muuta. Meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid nende 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
49 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustuslike märgistuselementide muudatused ei ole määruse vähem olulised sätted, mille 
võiks heaks kiita komiteemenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 314
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib III lisa muuta. Meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid nende 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
49 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustuslike märgistuselementide muudatused ei ole määruse vähem olulised sätted, mille 
võiks heaks kiita komiteemenetluse kohaselt. Nende heakskiitmine on seadusandja 
prerogatiiv.
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Muudatusettepanek 315
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib III lisa muuta. Meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid nende 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
49 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Jookide puhul, välja arvatud kohvil, 
teel või kohvi või tee ekstraktil põhinevad 
joogid, kui toitaine nimetus sisaldab 
mõistet „kohv” või „tee”, mis on ette 
nähtud tarbimiseks muutmata kujul ja 
sisaldavad ükskõik millisest allikast pärit 
kofeiini üle 150 milligrammi liitri kohta 
või on kontsentreeritud või kuivatatud 
kujul ja sisaldavad pärast 
kasutamiskõlblikuks muutmist ükskõik 
millisest allikast pärit kofeiini üle 150 
milligrammi liitri kohta, peab olema 
lisatud „kõrge kofeiinisisaldus” toote 
nimetusega samas vaateväljas, millele 
järgneb kooskõlas käesoleva määruse 
artikli 14 lõikega 5 sulgudes olev viide 
kofeiini sisaldusele, väljendatuna mg/100 
ml.

Or. de

Selgitus

Teatavate toiduainete täiendavaid märgistuse nõudeid ei tohiks peita lisasse, vaid nimetada 
kohe üldiste kohustuste järel. Seetõttu lisatakse need artiklisse 10 ja jäetakse vastavalt III 
lisast välja.
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Muudatusettepanek 316
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mõnes riigis pärineb väga suur 
protsent lihast loomadelt, keda ei ole enne 
tapmist tuimestatud. Kõnealune teave 
tuleb tarbijale edastada.

Or. en

Selgitus

ELi õigusaktid võimaldavad loomi tappa enne eelneva tuimestuseta, et varustada toiduga 
teatavaid usukogukondi. Osa sellest lihast ei lähe muslimitele või juutidele müümiseks, vaid 
viiakse tavaturule ja seda võivad teadmatult osta tarbijad, kes ei soovi osta liha, mis pärineb 
eelneva tuimestuseta tapetud loomadelt. Seetõttu tuleks tarbijaid teavitada, et osa lihast 
pärineb loomadelt, keda ei ole tuimestatud. See võimaldab teha tarbijatel teadlikke otsuseid, 
mis ei tekita neile muret seoses eetilisusega.

Muudatusettepanek 317
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toidukaupade ja toidukaupade 
koostisosade puhul, millele on lisatud 
fütosteroole, fütosteroolestreid, 
fütostanoole või fütostanoolestreid, peab 
olema lisatud
(a) „lisatud taimseid steroole” või „lisatud 
taimseid stanoole” toote nimetusega 
samas vaateväljas;
(b) koostisosade loetelus on ära toodud 
lisatud fütosteroolide, fütosteroolestrite, 
fütostanoolide või fütostanoolestrite 
sisaldus (väljendatuna vabade taimsete 
steroolide/taimsete stanoolide protsentides 
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või grammides 100 g või 100 ml 
toidukauba kohta);
(c) märge selle kohta, et toode on ette 
nähtud üksnes inimestele, kes tahavad 
langetada oma vere kolesteroolitaset;
(d) märge selle kohta, et kolesteroolitaset 
langetavaid ravimeid tarvitavad patsiendid 
peaksid toodet tarbima üksnes arsti 
järelevalve all;
(e) hästi nähtav märge, et toode ei pruugi 
olla sobiv toiduks rasedatele ja rinnaga 
toitvatele naistele ning alla viie aasta 
vanustele lastele;
(f) nõuanne, et toodet tuleb kasutada 
osana tasakaalustatud ja mitmekülgsest 
toidust, mis hõlmab puu- ja köögiviljade 
korrapärast tarbimist karotenoidide 
taseme säilitamiseks;
(g) samas vaateväljas nagu eespool 
toodud punktis 3 nõutud üksikasjad, on 
märge, et tuleks vältida lisatud taimsete 
steroolide/taimsete stanoolide tarvitamist 
koguses, mis ületab 3 g päevas;
(h) asjaomase toidukauba või toidukauba 
koostisosa portsjoni määratlus 
(soovitatavalt g või ml) märkega igas 
portsjonis sisalduva taimsete 
steroolide/taimsete stanoolide koguse 
kohta.

Or. de

Selgitus

Teatavate toiduainete täiendavaid märgistuse nõudeid ei tohiks peita lisasse, vaid nimetada 
kohe üldiste kohustuste järel. Seetõttu lisatakse need artiklisse 10 ja jäetakse vastavalt III 
lisast välja.



AM\762307ET.doc 9/174 PE418.218v01-00

ET

Muudatusettepanek 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatud liiki toidu või teatud kategooria 
toidu puhul võib komisjon erandjuhtudel 
ette näha erandeid artikli 9 lõike 1 
punktidest b ja f tingimusel, et need 
erandid ei vähenda lõpptarbija ja 
toitlustusettevõtete piisavat informeeritust. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Mikroettevõtete käsitsi valmistatud tooted 
arvatakse artikli 9 lõike 1 punktis l 
sätestatud nõudest välja, kui tooteid 
müüakse tootmiskohas ja müügipersonal 
on võimeline jagama toitumisalast teavet. 
Teine võimalus on esitada teavet ka 
riiulitel olevatel märgistel. 

Or. en

Selgitus

Ei tohi jääda täiendavate erandite tegemise võimalust. Erandeid võib lubada vaid 
mikroettevõtete jaoks, kus valmistatakse tooteid käsitsi.

Muudatusettepanek 319
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 9 kohaldamine ei piira kaalu ja 
mõõtu käsitlevaid ühenduse erisätteid.

Artikli 9 kohaldamine ei piira kaalu ja 
mõõtu käsitlevaid ühenduse erisätteid.
Direktiivi 2007/45/EÜ, millega 
kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides 
olevate toodete nimikoguste kohta, sätetest 
tuleb kinni pidada.

Or. de
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Selgitus

Selleks et määrus oleks hõlpsamini loetav, tuleks lisada viide direktiivile 2007/45/EÜ, millega 
kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta.

Muudatusettepanek 320
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustuslik toidualane teave peab olema 
esitatud ja kergesti kättesaadav vastavalt 
käesolevale määrusele kõikide toitude 
puhul.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 321
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib ette näha teatud 
kohustuslike andmete esitamise muul 
viisil kui selle esitamisena pakendil või 
märgistusel, tingimusel et käesoleva 
määruse II peatükis sätestatud 
üldpõhimõtted ja nõuded on täidetud. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kohustuslike andmete märkimine on määruse keskne küsimus. Kõnealuse teabe 
kättesaadavaks tegemise vahendeid ei muudeta meetmetega, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid.

Muudatusettepanek 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib ette näha teatud 
kohustuslike andmete esitamise muul 
viisil kui selle esitamisena pakendil või 
märgistusel, tingimusel et käesoleva 
määruse II peatükis sätestatud 
üldpõhimõtted ja nõuded on täidetud. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustuslike andmete märkimine on määruse keskne küsimus. Kõnealuse teabe 
kättesaadavaks tegemise vahendeid ei muudeta meetmetega, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid.
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Muudatusettepanek 323
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib ette näha teatud 
kohustuslike andmete esitamise muul 
viisil kui selle esitamisena pakendil või 
märgistusel, tingimusel et käesoleva 
määruse II peatükis sätestatud 
üldpõhimõtted ja nõuded on täidetud. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustuslike andmete märkimine on määruse keskne küsimus. Kõnealuse teabe 
kättesaadavaks tegemise vahendeid ei muudeta meetmetega, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid.

Muudatusettepanek 324
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib ette näha teatud 
kohustuslike andmete esitamise muul 
viisil kui selle esitamisena pakendil või 
märgistusel, tingimusel et käesoleva 
määruse II peatükis sätestatud 
üldpõhimõtted ja nõuded on täidetud. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 

välja jäetud
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regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kohustuslik toidualane teave peaks lõpptarbijale olema alati vahetult kättesaadav ja vastavalt 
ELi kohtupraktikale (C-85/94)EU on ainus viis selle tagamiseks esitada teave märgistusel. 
Ostja ei ole tingimata lõpptarbija.
Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada tarbijakaitset, luua ettevõtjate jaoks 
õiguskindlus ja vältida kohustuslike andmete hulga suurenemist teiste vahendite abil ning 
kaitsta ettevõtjaid ebaproportsionaalse finantskoormuse eest, mis võib kaasneda 
„alternatiivsete vahendite” põhimõttega.

Muudatusettepanek 325
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib ette näha teatud 
kohustuslike andmete esitamise muul 
viisil kui selle esitamisena pakendil või 
märgistusel, tingimusel et käesoleva 
määruse II peatükis sätestatud 
üldpõhimõtted ja nõuded on täidetud. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustuslike andmete loetelu on määruse keskne küsimus. Seetõttu ei tohiks kõnealuste 
andmete kohustuslikku esitamist muuta komiteemenetluse abil, mille eesmärk on muuta vähem 
olulisi sätteid.
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Muudatusettepanek 326
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
artikli 41 sätteid.

4. Kui toit müüakse müügipakenditesse 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks (pakendamata kaup), siis 
võtavad liikmesriigid vastu üksikasjalikud 
eeskirjad suur- ja lõpptarbijatele andmete 
esitamise viisi kohta. Nad teavitavad 
komisjoni viivitamata võetud meetmetest.

Or. de

Selgitus

Kuna artikkel 41 jäetakse liikmesriikidele erivolitusi andva eraldi eeskirjana välja, tuleb 
liikmesriikide erivolitused seoses pakendamata kauba kohta andmete esitamise viisiga 
sätestada siinkohal. Sõnastus on kooskõlas direktiivi 200/13/EÜ kehtiva eeskirjaga.

Muudatusettepanek 327
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
artikli 41 sätteid.

4. Artiklit 41 kohaldatakse juhul, kui toitu 
pakutakse lõpptarbijale müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks.

Or. en
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Selgitus

Seoses probleemidega, mis tulenevad pakendamata toidu märgistamisest, sealhulgas toit, 
mida müüakse toitlustusettevõtetes, ei tuleks kõnealuse toidu suhtes kohaldada kohustuslike 
andmete esitamise nõuet, välja arvatud allergiaalane teave.

Muudatusettepanek 328
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
artikli 41 sätteid.

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
järgmisi sätteid:
(a) Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 
ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta.
(b) Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).
(d) Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamata lõigetes 1 ja 2 osutatud 
meetmete teksti.

Or. en

Selgitus

Riiklikke sätteid käsitlev peatükk VI tuleks välja jätta ja asendada ühenduse lähenemisviisiga, 
et viia läbi ühtlustamine kogu ELis.



PE418.218v01-00 16/174 AM\762307ET.doc

ET

Muudatusettepanek 329
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
artikli 41 sätteid.

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
järgmisi sätteid:

(a) Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 
ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta.
(b) Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).
(d) Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamata lõigetes 1 ja 2 osutatud 
meetmete teksti.

Or. en

Selgitus

Et lisada artikkel 41 pakendamata toitu käsitlevate riiklike meetmete kohta.

Muudatusettepanek 330
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 4. Pakendamata toidu puhul kohaldatakse 
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artikli 41 sätteid. järgmisi sätteid:
(a) Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 
ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta.
(b) Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).
(d) Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamata lõigetes 1 ja 2 osutatud 
meetmete teksti.

Or. en

Selgitus

Riiklikke sätteid käsitlev peatükk VI tuleks välja jätta ja asendada ühenduse lähenemisviisiga, 
et viia läbi ühtlustamine kogu ELis.

Muudatusettepanek 331
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pakendatud toidu ning kohalikel 
turgudel ja põllumajandusettevõtete 
müügikohtades müüdava pakendamata 
toidu puhul käsitletakse paindlikult kõiki 
artiklis 9 sätestatud kohustuslikke 
andmeid või teisi sätteid märgistuse kohta, 
mis tuleb tarbijale EÜ õigusaktide alusel 
esitada, et kohustuslikke andmeid oleks 
võimalik esitada tahvlite, märgistuse või 
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teiste vahendite abil.

Or. en

Selgitus

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Muudatusettepanek 332
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, esitatakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, selliselt, et loetavus on 
tagatud.

Or. en

Selgitus

Vähemalt 3 mm tähemärgisuurust on praktikas võimatu tagada. Praegune säte „selgelt 
loetav” on piisav ja nõuab pigem suuremat toiduohutuse seiret kõnealuses valdkonnas.
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Muudatusettepanek 333
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, esitatakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, selliselt, et loetavus on 
tagatud.

Or. en

Selgitus

Vähemalt 3 mm tähemärgisuurust on praktikas võimatu tagada. Praegune säte „selgelt 
loetav” on piisav ja nõuab pigem suuremat toiduohutuse seiret kõnealuses valdkonnas.

Muudatusettepanek 334
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele, nii et nende selge loetavus
on tagatud.
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Or. de

Selgitus

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 

Muudatusettepanek 335
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, esitatakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, selliselt, et loetavus on 
tagatud.

Or. en

Selgitus

Tähemärgisuurus 3 mm põhjustaks meie ettevõtetele suuri kulutusi. Kõnealune ettepanek 
sunniks ettevõtteid muutma väikesed pakendid suuremaks. Viimaseks suundumuseks on aga 
olnud pakendite suuruse vähendamine, et vähendada keskkonnamõju ja pakkuda tarbijatele 
tervislikel ja toitumisega seotud kaalutlustel väiksemaid portsjoneid.
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Muudatusettepanek 336
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, esitatakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, selliselt, et loetavus on 
tagatud.

Or. en

Selgitus

Kohustuslik 3 mm tähemärgisuurus on kohustusliku teabe jaoks liiga väike. 3 mm range 
eeskirja säilitamine ei lisaks märgistusel olevale teabele eriti loetavust.

Muudatusettepanek 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi, 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, esitatakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, selliselt, et loetavus on 
tagatud.
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Or. en

Selgitus

Loetavuse tagamise viisis lepitakse täpsemalt kokku juhenddokumendis, mida arutatakse ja 
mille osas lepitakse kokku huvitatud isikute ja riiklike (täitev)asutuste vahel.

Muudatusettepanek 338
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

Or. en

Selgitus

Kogu kohustusliku teabe jaoks kehtestatud minimaalne tähemärgisuurus, eriti koos riigikeele 
nõuetega, vähendab teabe hulka, mida märgistusel on võimalik esitada, eriti kui pind on niigi 
piiratud, näiteks pudelitel. See kahjustab ka vaba liikumist siseturul, kuna vähendatakse 
mitmel turul kasutataval märgistusel esitatavate riikide arvu. See muudab logistika 
keerulisemaks ja toob tootjatele ning seega ka tarbijatele kaasa lisakulusid.
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Muudatusettepanek 339
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 1 mm
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

Or. de

Selgitus

Kohustus kasutada vähemalt 3 mm tähemärgisuurust ei ole otstarbekas ja tooks paljude 
toitude puhul kaasa selle, et isegi kohustuslike märgistuselementide lisamine muutub 
võimatuks.

Muudatusettepanek 340
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille lisas * 
määratletud x kõrgus on 1,2 mm või 
suurem. Lisas ** esitatud tegurid võivad 
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trükiteksti ja tausta vahel on tagatud. mõjutada loetavust ja nendega 
arvestatakse märgistuse kujundamisel.

Or. en

Selgitus

Märgistuse selguse parandamiseks on vaja kehtestada mõõdetavad ja seega jõustatavad 
kriteeriumid. Et minimaalne tähemärgisuurus ei taga tingimata üldist selgust, tagatakse 
käesoleva lõikega rida tegureid, mis panevad arvestama selguse vajadusega (nt kontrast, 
kirja tüüp, paigutus jne).

Muudatusettepanek 341
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuuruste tähtedega ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud. 
Kohustuslikud märgistused tuleb trükkida 
ka Braille’i süsteemis, et need oleksid 
nõuetekohaselt loetavad pimedatele.

Or. es

Selgitus

Selleks, et pimedad saaksid lugeda toote etiketi kohustuslikku märgistust, peetakse vajalikuks 
muuta kohustuslikuks nende märgistuste pealekandmine Braille’i süsteemis.
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Muudatusettepanek 342
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 2 mm
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

Or. de

Selgitus

Kohustus kasutada vähemalt 3 mm tähemärgisuurust ei ole otstarbekas ja tooks paljude 
toitude puhul kaasa selle, et isegi kohustuslike märgistuselementide lisamine muutub 
võimatuks.

Muudatusettepanek 343
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed 
pakendile või märgistusele selliselt, et 
nende selge loetavus on tagatud. Euroopa 
Komisjon koostab enne käesoleva 
õigusakti jõustumist koostöös asjaomaste 
huvirühmade esindajatega siduvad 
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trükiteksti ja tausta vahel on tagatud. eeskirjad, millega reguleeritakse 
tarbijatele esitatava toidualase teabe 
loetavust. Need meetmed, mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse vähem 
olulisi sätteid selle täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel selliselt, et loetavus on 
tagatud.

Or. de

Selgitus

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
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sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Muudatusettepanek 345
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, välimisele pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et on tagatud selge 
kontrast trükiteksti ja tausta vahel.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, välimisele pakendile 
või märgistusele selliselt, et on tagatud
nende ühemõtteline loetavus. Euroopa 
Komisjon valmistab koos vastavate 
huvigruppide esindajatega ette 
toiduainetel oleva tarbijateabe loetavust 
puudutavad kohustuslikud eeskirjad, mis 
ei kehtesta tavaliselt kasutatavaid 
tähemärgisuurusi, vaid etikettide ja 
nendel kohustuslikult esitatava teabe 
mõõtmete vahelised proportsioonid.
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise teel, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. hu

Selgitus

Nõustudes komisjoni soovituses esineva kohustusliku 3 mm tähemärgisuuruse kustutamisega, 
on oluline, et edaspidi koostöös asjatundjatega ja huvigruppide esindajatega välja 
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töötatavaid kohustuslikke eeskirju loetavuse kohta ei sõnastataks üldsõnaliselt, sest etteantud 
tähemärgisuurus ei avalda suuremate mõõtmetega etiketil sama mõju kui väiksemal, mistõttu
on oluline, et tähemärgisuurus oleks kindlaks määratud proportsionaalselt etiketi suurusega.

Muudatusettepanek 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm
tähemärgisuurusega tähtedes ning
esitatakse selliselt, et selge kontrast
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile selges ja 
loetavas vormis, sealhulgas 
tähemärgisuurusega, mille x kõrgus 
(kirjaliigi puhul viidatakse tavaliselt tähe 
x kõrgusele väiketähtedes) on vähemalt 
1,7 mm, ning selge kontrastiga trükiteksti 
ja tausta vahel.

Teised elemendid, mida toidualase teabe 
loetavuse tagamisel arvesse võetakse, on 
teksti küljendus, kirjaliik, teksti suurus ja 
värv, tausta, pakendi ja trükiteksti värv 
ning vaatamiskaugus ja -nurk.
Komisjon koostab eeskirjad, milles 
täpsustatakse, kuidas tuleb nimetatud 
elemente tarbijatele esitatava toidualase 
teabe loetavuse tagamiseks kohaldada. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
selle täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eeskujuks on osaliselt ISO standardite juhend. Kogu 



AM\762307ET.doc 29/174 PE418.218v01-00

ET

märgistusel esitatav teave peaks olema tarbijatele hõlpsasti nähtav ja selgelt loetav.

Muudatusettepanek 347
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed 
pakendile või märgistusele selliselt, et 
nende selge loetavus on tagatud.

Pärast avalikku konsulteerimist kõikide 
sidusrühmadega koostab Euroopa 
Komisjon siduvad eeskirjad tarbijatele 
esitatava toidualase teabe loetavuse 
reguleerimiseks.

Or. en

Selgitus

Et kõnealune küsimus mõjutab oluliselt toiduaine- ja joogitööstust, tuleb eeskirjad koostada 
üksnes pärast avalikku konsulteerimist kõikide sidusrühmadega, tagades seeläbi, et eeskirjade 
koostamine on läbipaistev ja kõikidel osalejatel on võimalus oma arvamust avaldada.

Muudatusettepanek 348
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
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õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed,
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed 
pakendile või märgistusele selliselt, et 
selge loetavus on tagatud.

Komisjon koostab 
konsulteerimismenetluse raames koos 
asjaomaste huvigruppide esindajatega 
siduvad eeskirjad toidu puhul esitatava 
tarbijatele suunatud teabe loetavuse 
kohta. Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Muudatusettepanek 349
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
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lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud. 

lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm fikseeritud 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud. 

Kriteeriumid, millega määratletakse selge 
kontrast trükiteksti ja tausta vahel, 
koostatakse komisjoni poolt vastu võetud 
rakendusmeetmete abil. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid selle 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Konkreetsed nõuded on hädavajalikud, et võimaldada toidukontrolli asutustel toidualase 
teabe loetavuse tõhusat kontrollimist.

Muudatusettepanek 350
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud. 

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm fikseeritud 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud. 

Kriteeriumid, millega määratletakse selge 
kontrast trükiteksti ja tausta vahel, 



PE418.218v01-00 32/174 AM\762307ET.doc

ET

koostatakse komisjoni poolt vastu võetud 
rakendusmeetmete abil. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid selle 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Konkreetsed nõuded on hädavajalikud, et võimaldada toidukontrolli asutustel toidualase 
teabe loetavuse tõhusat kontrollimist.

Muudatusettepanek 351
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumid, millega määratletakse selge 
kontrast trükiteksti ja tausta vahel, ning 
teised asjaomased sätted koostatakse 
komisjoni poolt vastu võetud 
rakendussuuniste abil. Need suunised, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid selle 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli
49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Määruses tuleks sätestada tähemärgisuurust käsitlevad konkreetsed nõuded, et kaotada 
praegune õiguslik ebakindlus seoses loetava märgistusega ja võimaldada seega toidukontrolli 
asutustel toidualase teabe loetavust tõhusamalt kontrollida. Lisaks tuleb koostada 
konkreetsed kriteeriumid, millega määratletakse „selge kontrast”, ja teised asjaomased 
sätted, et anda ettevõtetele ja toidukontrolli asutustele suuniste osas täiendavat selgust.
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Muudatusettepanek 352
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumid, millega määratletakse selge 
kontrast trükiteksti ja tausta vahel, ning 
teised asjaomased sätted koostatakse 
komisjoni poolt vastu võetud 
rakendussuuniste abil. Need suunised, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid selle 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Määruses tuleks sätestada tähemärgisuurust käsitlevad konkreetsed nõuded, et kaotada 
praegune õiguslik ebakindlus seoses loetava märgistusega ja võimaldada seega toidukontrolli 
asutustel toidualase teabe loetavust tõhusamalt kontrollida. Lisaks tuleb koostada 
konkreetsed kriteeriumid, millega määratletakse „selge kontrast”, ja teised asjaomased 
sätted, et anda ettevõtetele ja toidukontrolli asutustele suuniste osas täiendavat selgust.

Muudatusettepanek 353
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Komisjon koostab 
koos asjaomaste huvigruppide 
esindajatega suunised loetavuse kohta.

Or. de
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Selgitus

Selle asemel et esile tõsta ainult ühte märgistuse loetavuse elementi, on soovitav kõikehõlmav 
lähenemisviis huvigruppide esindajate ja pädevate asutuste vahel kooskõlastatavate ELi 
suuniste koostamise kaudu.

Muudatusettepanek 354
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Eritoiduks ettenähtud toiduainete 
puhul, mille kohustuslikud 
märgistusnõuded on lisaks artikli 9 lõikes 
1 osutatud nõuetele sätestatud eraldi 
ühenduse õigusaktis, peab asjakohane 
tähemärgisuurus olema selline, et see 
tagab tarbijale loetavuse ja kõnealuste 
toiduainete eriotstarbelise kasutusega 
seotud täiendava teabe.

Or. en

Selgitus

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.
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Muudatusettepanek 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Eritoiduks ettenähtud toiduainete 
puhul, mille kohustuslikud 
märgistusnõuded on lisaks artikli 9 lõikes 
1 osutatud andmetele sätestatud eraldi 
ühenduse õigusaktis, peab asjakohane 
tähemärgisuurus olema selline, et see 
tagab tarbijale kõnealuste toitude 
eriotstarbelise kasutusega seotud 
täiendava teabe loetavuse.

Or. en

Selgitus

Eritoiduks ettenähtud toidule märgitakse täiendavad üksikasjad selle kasutuskõlblikkuse 
kohta, täpsed kasutusjuhendid; vajaduse korral vastunäidustused, hoiatused ja meditsiiniline 
teave. Niisuguse toidu puhul ei ole võimalik esitada artikli 9 lõikes 1 osutatud teavet 
tähemärgisuurusega 3 mm ja täiendavat kohustuslikku teavet. Seega tuleks eritoiduks 
ettenähtud tooted jätta välja minimaalset tähemärgisuurust käsitlevate nõuete kohaldamisest. 

Muudatusettepanek 356
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Direktiivis 89/398/EMÜ kindlaks 
määratud eritoiduks ettenähtud toodetel, 
mille puhul nähakse ühenduse 
õigusaktides ette tootemärgistusel 
kohustuslikud andmed ja lisaks artikli 9 
lõikes 1 osutatud andmed, peab 
märgistuse tähesuurus vastama loetavuse
nõuetele tarbija jaoks ja märgistus 
sisaldama lisateavet nende toodete 
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eriotstarbe kohta.

Or. it

Selgitus

Selliste eritoodete märgistuse suhtes eri õigusaktides kehtestatud sätete praktilisuse huvides.

Muudatusettepanek 357
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 9 lõike 1 punktides a, e ja k 
loetletud andmed esitatakse samal väljal.

2. Artikli 9 lõike 1 punktides a, e, f ja k 
loetletud andmed esitatakse samal väljal. 

Or. en

Selgitus

Kuupäevi käsitlev punkt f tuleks lisada samale väljale nagu praeguse õigusakti alusel 
(direktiiv 2000/13/EÜ).

Muudatusettepanek 358
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 9 lõike 1 punktides a, e ja k 
loetletud andmed esitatakse samal väljal.

2. Artikli 9 lõike 1 punktides a, e, f ja k 
loetletud andmed esitatakse samal väljal.

Or. es

Selgitus

Tarbija on harjunud leidma samas toote minimaalse säilivustähtaja kuupäeva või viite selle 
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kohta, kuhu on kuupäev tootesildil märgitud. Seega oleks asjakohane see ära märkida samal 
väljal koos toote nimetuse, netokoguse ja alkoholisisaldusega.

Muudatusettepanek 359
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2.

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu trükikõlbliku pakendi või 
ümbrise suurus on väiksem kui 80 cm2.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduvad erandid pakendi suuruse kohta on eluvõõrad ja 
ebaotstarbekad.

Muudatusettepanek 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2.

4. Euroopa Komisjon koostab eeskirjad, 
milles täpsustatakse, kuidas tuleb artikli 
14 lõikes 1 nimetatud elemente 
kohaldada, et tagada tarbijatele väga 
piiratud pindalaga pakenditel ja mahutitel 
oleva toidualase teabe loetavus.

Or. en

Selgitus

Kõigil pakenditel olev teave, olenemata pakendi suurusest, peaks olema tarbijatele selgelt 
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loetav, sest vastasel juhul on see mõttetu.

Muudatusettepanek 361
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2.

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 100 cm2.

Or. en

Selgitus

Kui minimaalne tähemärgisuurus on kohustuslik, tuleb väikeste pakendite puhul kaaluda 
tõhusat erandit. 100 cm2 on komisjoni kavandatava minimaalse tähemärgisuuruse jaoks 
vajalik minimaalne pindala.

Muudatusettepanek 362
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata 
juhtudel, kui toidu pakendi või ümbrise 
suurus on väiksem kui 10 cm2.

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata 
juhtudel, kui toidu pakendi või ümbrise 
kohustuslik toidualane teave hõlmab 
50 % või rohkem pakendi või ümbrise 
pindalast. Niisuguste toodete puhul 
kohaldatakse lisas ** osutatud 
kriteeriume.

Or. en
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Selgitus

Minimaalne tähemärgi suurus 3 mm ei ole praktiline, eriti väikeste pakendite puhul. 
Käesoleva lõikega sätestataks erand väikeste pakendite ja toodete jaoks, mille märgistuse 
jaoks kasutatav pindala on väga piiratud. Nii välditaks ka vajadust suuremate pakendite ja 
märgistuste järele.

Muudatusettepanek 363
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2.

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 100 cm2.

Or. en

Selgitus

Kui minimaalne tähemärgisuurus on kohustuslik, tuleb väikeste pakendite puhul kaaluda 
tõhusat erandit. 100 cm2 on komisjoni kavandatava minimaalse tähemärgisuuruse jaoks 
vajalik minimaalne pindala.

Muudatusettepanek 364
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kohustuslik toidualane teave märgitakse 
tähelepanu äratavasse kohta hästi nähtavalt, 
selgesti loetavalt ja vajaduse korral 
püsikindlalt. Seda ei tohi mingil viisil 
peita, varjata, kahjustada või segada muu 
teksti- või kujundlike elementidega või mis 
tahes muu vahepeale lisatud materjaliga.

6. Kohustuslik toidualane teave märgitakse 
tähelepanu äratavasse kohta hästi nähtavalt, 
selgesti loetavalt ja vajaduse korral 
püsikindlalt. Seda ei tohi mingil viisil 
peita, varjata või segada muu teksti- või 
kujundlike elementidega või mis tahes muu 
vahepeale lisatud materjaliga.



PE418.218v01-00 40/174 AM\762307ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Praeguse sõnastuse muutmiseks ei ole toodud ühtegi selgitust ja mitte ükski ei ole 
endastmõistetav. Taas on lisatud määratlemata termin („kahjustada”), mis põhjustab üksnes 
vaidlusi ja probleeme õigusakti igapäevasel kohaldamisel – ja seda ilma nähtava põhjuseta.

Muudatusettepanek 365
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kohustuslik toidualane teave märgitakse 
tähelepanu äratavasse kohta hästi nähtavalt, 
selgesti loetavalt ja vajaduse korral
püsikindlalt. Seda ei tohi mingil viisil 
peita, varjata, kahjustada või segada muu 
teksti- või kujundlike elementidega või mis 
tahes muu vahepeale lisatud materjaliga.

6. Kohustuslik toidualane teave märgitakse 
tähelepanu äratavasse kohta hästi nähtavalt, 
selgesti loetavalt ja püsikindlalt. Seda ei 
tohi mingil viisil peita, varjata, kahjustada 
või segada muu teksti- või kujundlike 
elementidega või mis tahes muu vahepeale 
lisatud materjaliga.

Or. es

Selgitus

Ei ole arusaadav, miks on nõutav ainult teatud juhtudel, et kohustuslikku teavet ei saaks 
kustutada või eemaldada.

Muudatusettepanek 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a

1. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
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kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik 
või lähtekoht.

2. Liha, v.a veise- ja vasikaliha puhul võib 
esitada päritoluriigiks või lähtekohaks 
ühe koha ainult juhul, kui loomad on 
sündinud, kasvanud ja tapetud ühes ja 
samas riigis või kohas. Muudel juhtudel 
esitatakse eraldi teave iga sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.

3. Lõike 1 kohaldamist käsitlevad 
rakenduseeskirjad koostab komisjon. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Vabatahtlikult esitatavate andmete 
kasutamise tingimusi ja kriteeriume 
käsitlevad rakenduseeskirjad võib 
koostada komisjon. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tarbijate huvides on teada, kus toode on toodetud. Seetõttu tuleks nõuda päritoluriigi 
kohustuslikku märkimist.

Muudatusettepanek 367
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) peab kohustuslik toidualane teave 
olema kättesaadav enne ostu sooritamist 

(a) peab kohustuslik toidualane teave 
olema kättesaadav enne ostu sooritamist ja 
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ning see olema näha materjalides, mis 
toetavad kaugmüüki, või tuleb seda esitada 
teiste sobivate vahendite kaudu;

selle kättetoimetamise ajal ning see olema 
näha materjalides, mis toetavad 
kaugmüüki, või tuleb seda esitada teiste 
sobivate vahendite kaudu;

(b) artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k 
ette nähtud andmete esitamine on 
kohustuslik ainult toidu kättetoimetamise 
ajal.

Or. en

Selgitus

Ei ole arusaadav, miks tehakse vahet teabel, mis peab olema kättesaadav ostmise ajal ja 
kättetoimetamise ajal. Selle vahetegemise tõttu võib tarbija jaoks oluline teave kaduma 
minna.

Muudatusettepanek 368
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) peab kohustuslik toidualane teave 
olema kättesaadav enne ostu sooritamist 
ning see olema näha materjalides, mis 
toetavad kaugmüüki, või tuleb seda 
esitada teiste sobivate vahendite kaudu;

(a) peab kohustuslik toidualane teave 
olema kättesaadav enne lepingu sõlmimist 
ja loetav, pidades silmas konkreetse 
lepingu sõlmimiseks kasutatavat 
sidevahendit; tarbija peab saama 
kohustusliku teabe püsival andmekandjal 
ja mõistliku aja jooksul pärast lepingu 
sõlmimist ning hiljemalt samaaegselt 
kauba kättesaamisega vastavalt käesoleva 
määruse artikli 13 lõikele 2;

Or. en

Selgitus

Kavandatav sõnastus kajastab lähenemisviisi, mida kasutatakse teistes asjaomastes ELi 
tarbijaõiguse alastes õigusaktides.
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Muudatusettepanek 369
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k 
ette nähtud andmete esitamine on 
kohustuslik ainult toidu kättetoimetamise 
ajal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustuslik toidualane teave (st artikli 9 lõikes 1 loetletud andmed ja III lisas sätestatud 
toidukauba rühmi ja liike käsitlevad kohustuslikud lisaandmed) tuleb teha kättesaadavaks 
enne ostu sooritamist. Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse, et kaugmüügi puhul 
tehakse kohustuslik toidualane teave, sealhulgas artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k 
nõutav teave, kättesaadavaks ostu sooritamisel.

Muudatusettepanek 370
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k 
ette nähtud andmete esitamine on 
kohustuslik ainult toidu kättetoimetamise 
ajal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse, et kaugmüügi puhul tehakse kohustuslik 
toidualane teave, sealhulgas artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k nõutav teave, 
kättesaadavaks ostu sooritamisel. 
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Muudatusettepanek 371
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k
ette nähtud andmete esitamine on 
kohustuslik ainult toidu kättetoimetamise 
ajal.

(b) artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja j
ette nähtud andmete esitamine on 
kohustuslik ainult toidu kättetoimetamise 
ajal.

Or. de

Selgitus

Alkohoolsete jookide alkoholisisaldus on äärmiselt oluline teave, mis peab sidevahendite või 
interneti kaudu ostmisel olema tarbijatele kättesaadav juba enne toodete kättetoimetamist. 
Kasutusjuhendit läheb seevastu vaja alles toidukauba kasutamisel ja seega võib selle 
edastada kättetoimetamise ajal.

Muudatusettepanek 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k 
ette nähtud andmete esitamine on 
kohustuslik ainult toidu kättetoimetamise 
ajal.

(b) artikli 9 lõike 1 punktis f ette nähtud 
andmete esitamine on kohustuslik ainult 
toidu kättetoimetamise ajal.

Or. en

Selgitus

Kaugmüügi teel tarnitav toit peaks vastama samadele teabe esitamise nõuetele kui poes 
müüdav toit, välja arvatud minimaalse säilimisaja kuupäev, mida ei saa eelnevalt esitada.
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Muudatusettepanek 373
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 
kohaldamist, esitatakse kohustuslik 
toidualane teave selle liikmesriigi 
tarbijatele arusaadavas keeles, kus toitu 
turustatakse.

1. Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 
kohaldamist, esitatakse kohustuslik 
toidualane teave selles liikmesriigis 
kasutatava(te)s keel(t)es, kus toitu 
turustatakse.

Or. fr

Selgitus

Tarbija peab toiduainete kohta teavet saama oma keeles.

Muudatusettepanek 374
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kus toodet turustatakse, 
võib oma territooriumil ette näha andmete 
esitamise ühes või mitmes keeles 
ühenduse ametlike keelte hulgast.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole tarbijate kasvavat liikuvust ELis silmas pidades enam ajakohane. 
Lõige 2 tuleks seetõttu välja jätta.
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Muudatusettepanek 375
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kus toodet turustatakse, 
võib oma territooriumil ette näha andmete 
esitamise ühes või mitmes keeles ühenduse 
ametlike keelte hulgast.

2. Liikmesriik, kus toodet turustatakse, 
võib oma territooriumil ette näha andmete 
esitamise ühes või mitmes keeles ühenduse 
ametlike keelte hulgast. Siiski ei saa 
niisugused nõuded takistada kohustusliku 
teabe esitamist teistes ELi keeltes, millest 
asjaomase liikmesriigi tarbija raskusteta 
aru saab. 

Or. en

Selgitus

Kuigi kohustuslik toidualane teave tuleb esitada tarbijale arusaadavas keeles, ei tohiks 
eeskirjad takistada kaupade vaba liikumist. Keelereeglid peaksid olema piisavalt paindlikud, 
et võimaldada tarbijatel saada teavet keeles, millest nad raskusteta aru saavad, kuigi see ei 
pruugi olla nende emakeel. Euroopa Kohtu kohtupraktikas on niisugust paindlikkust toetatud.

Muudatusettepanek 376
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetega 1 ja 2 ei välistata 
märgistamisandmete esitamist mitmes 
keeles.

3. Lõige 1 ei välistata märgistamisandmete 
esitamist mitmes keeles.

Or. de

Selgitus

Artikli 16 nõuded lähevad kaugemale märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ ja Euroopa Kohtu 
asjaomastes lahendites sisalduvatest nõudmistest. Tuleks jääda ühe, tarbija jaoks kergesti 
mõistetava keele kasutamise juurde. Võõrkeelsed tähistused peavad olema samuti lubatud, kui 



AM\762307ET.doc 47/174 PE418.218v01-00

ET

need on kergesti arusaadavad. Hinnangu andmisel selle kohta, mis on kergesti arusaadav 
käesoleva sätte tähenduses, võetakse vastavalt toidu märgistust reguleerivate õigusaktide 
põhimõtetele alati aluseks keskmise informeeritud tarbija tavaarusaamine.

Muudatusettepanek 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on 
kohustuslik märkida ainult artikli 9 lõike 
1 punktides a, c, e, f ja l loetletud andmed.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Asjaolu, et toodet müüakse klaaspudelites, ei õigusta artiklis 9 sätestatud kohustuslike 
andmete esitamata jätmist.

Muudatusettepanek 378
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e, f ja l loetletud andmed.

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed.

Or. de
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Selgitus

Kohustuslik toitumisalase teabega märgistamine lükatakse tagasi. Eelkõige 
korduvkasutamiseks mõeldud klaaspudeleid müüakse üldjuhul üksikportsjonitena (nt 200 ml 
või 250 ml). Sellistel pudelitel on vähe ruumi, mida saab märgistamiseks kasutada. Seetõttu 
tuleks säilitada märgistamise senine maht, s.t esitada nimetus, netokogus, allergeenid ja 
minimaalne säilimisaeg (vrdl märgistamisdirektiivi 2000/13/EÜ artikli 13 lõige 4).

Muudatusettepanek 379
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e, f ja l loetletud andmed.

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides 
a-d, e, f, g ja l loetletud andmed.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on laiendada tarbijatele antavat kohustuslikku teavet; 
kooskõlas artikli 9 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 380
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e, f ja l loetletud andmed.

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
b, c, d, e, f, g ja l loetletud andmed.
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Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõikes 1 esitatud teave – „koostisosade loetelu” (b), „teatavate koostisosade või 
koostisosade kategooriate kogus”(d) ja „säilitamise või kasutamise mis tahes eritingimused” 
(g) peaks olema kohustuslik ka korduvkasutamiseks mõeldud klaaspudelisse pakendatud toidu 
puhul.

Muudatusettepanek 381
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e, f ja l loetletud andmed.

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e, f ja l loetletud andmed. Artikli 9 lõike 
1 punktis l osutatud andmed puudutavad 
ainult artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
teavet.

Or. de

Selgitus

Korduvkasutamiseks mõeldud klaaspudeleid, mis on püsivalt märgistatud, pakutakse üldjuhul 
müügiks üksikportsjonitena (nt 200 ml või 250 ml) ning nendel on trükikõlblikku pindala väga 
vähe. Täielik toitumisalase teabega märgistus ei mahuks kõnealusele väikesele trükikõlblikule 
pinnale ära. Seetõttu peaks toitumisalane teave piirduma tarbija jaoks olulise teabega –
energiasisaldusega.
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Muudatusettepanek 382
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e, f ja l loetletud andmed.

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
b, c, d, e, f g ja l loetletud andmed.

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõikes 1 esitatud teave „koostisosade loetelu” (b), „teatavate koostisosade või 
koostisosade kategooriate kogus” (d) ja „säilitamise või kasutamise mis tahes eritingimused” 
(g) peaks olema kohustuslik ka korduvkasutamiseks mõeldud klaaspudelisse pakendatud toidu 
puhul.

Muudatusettepanek 383
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 9 lõike 1 punktis l osutatud teave 
piirdub artikli 29 lõike 1 punktis a 
osutatud teabega.

Or. en

Selgitus

Korduvkasutamiseks mõeldud klaaspudeleid, mis on püsivalt märgistatud, müüakse tavaliselt 
portsjonitena (nt 200 ml või 250 ml) ja nende trükikõlblik pind on väga piiratud. Täielik 
toitumisalane teave ei mahuks nii väikesele trükikõlblikule pinnale ära ja seetõttu tuleks 
toitumisalast teavet piirata tarbijate jaoks kõige asjakohasema teabega, milleks on 
toiteväärtus.
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Muudatusettepanek 384
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10 cm² või minipudelitele, 
mille suurim märgistus ei ületa 25 cm2, on 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
esitada ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. en

Selgitus

Teatavates sektorites, eriti piiritusjookide puhul, on ulatuslikult levinud toote müük 
minipudelites, mille suurus on tavaliselt 5 cl. Tulenevalt pudelite väikestest mõõtmetest ja 
sellest, et need on mõeldud degusteerimiseks, on asjakohane, et ka need jäetaks teatavate 
märgistusnõuete kohaldamisest välja. Siiski ei ole pudeleid lihtne mõõta, et määrata kindlaks 
nende suurim pindala. Seetõttu on lihtsam, eelkõige täitevasutuste jaoks, et erandi 
kehtestamise määravaks teguriks on maksimumsuurus.

Muudatusettepanek 385
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
trükikõlbliku pindalaga alla 100 cm² on 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
esitada ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
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kättesaadavaks tarbija taotluse korral. kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. en

Selgitus

Pakendite hõlpsasti loetavaks muutmine nõuab siiski erandi tegemist pindala puhul kuni 100 
cm², mitte üksnes kuni 10 cm². Näiteks tahvlite trükikõlblik pindala on 70 cm². 

Muudatusettepanek 386
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
trükikõlbliku pindalaga alla 100 cm² on 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
esitada ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. en

Selgitus

Pakendite hõlpsasti loetavaks muutmine nõuab siiski erandi tegemist pindala puhul kuni 100 
cm², mitte üksnes kuni 10 cm². Näiteks tahvlite trükikõlblik pindala on 70 cm². 

Muudatusettepanek 387
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 100 cm² on pakendil või 
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märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. en

Selgitus

Kohustusliku teabe esitamiseks on varsti vaja suuremat pindala kui 10 cm². Seetõttu peaks 
asjaomane teave olema kohustuslik üksnes pakendite puhul, mille pindala on vähemalt 100 
cm².

Muudatusettepanek 388
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
trükikõlbliku pindalaga alla 100 cm² või
netokogusega alla 30 g on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. de

Selgitus

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
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Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Muudatusettepanek 389
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
trükikõlbliku pindalaga alla 50 cm² on 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
esitada ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. de

Selgitus

Närimiskummi pakendi suurus on 10 cm². Enamiku sellelaadsete toodete puhul oleks võimatu 
trükkida kõik kohustuslikud andmed 3 mm tähemärgisuurusega alla 50 cm² suurusele pinnale. 
Erandite jaoks on vajalik suurem pind.

Muudatusettepanek 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10 cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, b, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
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kättesaadavaks tarbija taotluse korral. kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. en

Selgitus

Koostisosade loetelu on nii oluline teave, et see tuleks esitada ka väikestel pakenditel.

Muudatusettepanek 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10 cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Siiski on kohustuslik 
esitada kõik artikli 9 lõikes 1 nimetatud 
andmed interneti kaudu ja teave tehakse 
müügipunktis kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Asjaolu, et toode on väike, ei õigusta artiklis 9 nimetatud kohustuslike andmete esitamata 
jätmist.

Muudatusettepanek 392
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
trükikõlbliku pindalaga alla 80 cm² on 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
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artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

esitada ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduvad erandid pakendi suuruse kohta on eluvõõrad ja 
ebaotstarbekad.

Muudatusettepanek 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toidu puhul, mis on pakendatud 
pakendisse või mahutisse, mille suurima 
tahu pindala on alla 25 cm2, ei ole 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
esitada artikli 9 lõike 1 punktis l 
nimetatud toitumisalast teavet. Siiski on 
kohustuslik esitada kõnealune teave 
interneti kaudu ja see tehakse 
müügipunktis kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Seotud IV lisa käsitleva muudatusettepanekuga. Esimene lause on võetud IV lisast, et lisada 
kohustusliku teabe interneti kaudu esitamise nõue.
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Muudatusettepanek 394
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma, et see piiraks teiste kohustuslikku 
toitumisalast teavet nõudvate ühenduse 
õigusaktide kohaldamist, ei nõuta artikli 9 
lõike 1 punktis l osutatud teabe esitamist 
IV lisas loetletud toitude puhul.

3. Ilma, et see piiraks teiste kohustuslikku 
toitumisalast teavet nõudvate ühenduse 
õigusaktide kohaldamist, ei nõuta artikli 9 
lõike 1 punktis l osutatud toitumisalase 
teabe esitamist IV lisas loetletud toitude 
puhul.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduvad erandid pakendi suuruse kohta on eluvõõrad ja 
ebaotstarbekad.

Muudatusettepanek 395
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakendamata kauba puhul ning artikli 2 
lõike 2 punkti d kohaste 
toitlustusettevõtete pakutava kauba puhul 
ei ole artiklis 9 ning artiklis 29 loetletud 
andmed kohustuslikud.

Or. de

Selgitus

Vt põhjenduse 49 selgitus.
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Muudatusettepanek 396
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidu nimeks on selle juriidiline nimi.
Sellise nime puudumise korral on toidu 
nimeks selle tavapärane nimi või kui see 
puudub või kui seda ei kasutata, esitatakse 
toidu kirjeldav nimi.

1. Toidu nimeks on selle seadusega 
ettenähtud nimi. Sellise nime puudumise 
korral on toidu nimeks selle 
harjumuspärane nimi või kui see puudub 
või kui seda ei kasutata, esitatakse toidu 
kirjeldav nimi.

Or. de

Selgitus

Keeleline kohandamine vastavalt märgistamisdirektiivi 2000/13/EÜ seni kasutatud 
terminoloogiale.

Muudatusettepanek 397
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erisätted toidu nime kasutamise kohta 
ja andmete kohta, mis sellele lisatakse, on 
sätestatud V lisas.

2. Toidu nimetust, mille all toitu 
tootjaliikmesriigis seaduslikult toodetakse 
ja turustatakse, lubatakse kasutada toodet 
turustavates liikmesriikides.
Kui käesoleva direktiivi muude, eelkõige 
kohustuslikke andmeid käsitlevate sätete 
kohaldamine ei anna turustava 
liikmesriigi tarbijatele teavet toidu 
tegeliku olemuse kohta ega võimalda 
kõnealust toitu segimineku vältimiseks 
teistest toitudest eristada, siis peab 
nimetusega, mille all toodet müüakse, 
kaasnema toote nimetuse lähedale 
paigutatud kirjeldav teave.
2 a. Erijuhtudel ei kasutata turustavas 
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liikmesriigis tootjaliikmesriigi 
tootenimetust, kui selle nimetuse all 
esinev toit on koostise või valmistamise 
poolest nii erinev kõnealuse nimetuse all 
tuntud toidust, et lõike 2 sätetest ei piisa 
turustava liikmesriigi tarbijale õige teabe 
tagamiseks.
2 b. Nimetust, mille all toodet müüakse, ei 
tohi asendada kaubamärgi, margitoote 
nime või väljamõeldud nimetusega.
2 c. Nimetus, mille all toodet müüakse, 
sisaldab andmeid või on sellele lisatud 
andmed toidu füüsikalise oleku või 
eritöötluse kohta (nt pulbristatud, 
külmkuivatatud, sügavkülmutatud, 
kontsentreeritud, suitsutatud) kõikidel 
juhtudel, kui sellise info puudumine võiks 
ostjat eksitada. 
2 d. Ioniseeriva kiirgusega töödeldud toit 
peab olema märgistatud märgisega 
„kiiritatud” või „ioniseeriva kiirgusega 
töödeldud”.
2 e. V lisa sisaldab erinõudeid nimetusele 
„hakkliha“.

Or. de

Selgitus

Lihtsustamise ja parema reguleerimise eesmärgi täitmiseks tuleks sätted nimetuse kohta, mille 
alla toitu müüakse, kehtestada määruse artiklis (siinkohal artiklis 18). Märgistamisdirektiivi 
2000/13/EÜ senised eeskirjad olid selged ja ühetähenduslikud ning tuleks seetõttu üle võtta 
(vrdl artikkel 5).

Muudatusettepanek 398
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 

välja jäetud
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ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

Or. fi

Selgitus

Tarbijatel on oluline saada teavet ka alkohoolsete jookide koostise kohta. Eriti oluline on see 
tarbijatele, kes põevad näiteks diabeeti.

Muudatusettepanek 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 

välja jäetud
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ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

Or. en

Selgitus

Erieeskirju tuleks nõuda kõikide alkohoolsete jookide puhul, sest tarbijat on vaja teavitada 
kõnealustes jookides sisalduvate peamiste toitainete kvantiteedist ja kvaliteedist, näiteks 
süsivesikute ja energia kogusest.

Muudatusettepanek 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 

välja jäetud



PE418.218v01-00 62/174 AM\762307ET.doc

ET

määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt; 

Or. en

Selgitus

Et käesoleva määruse eesmärk on tarbijate kõrgetasemeline tervisekaitse, on mõistetamatu, 
miks peaks eelistama just alkohoolseid jooke ja need märgistusnõuete kohaldamisest välja 
jätma. 

Muudatusettepanek 401
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 

välja jäetud
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kohaselt; 

Or. en

Muudatusettepanek 402
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

(b) joogid, mis sisaldavad rohkem kui 1,2 
mahuprotsenti alkoholi. Komisjon koostab 
[viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

Or. en

Selgitus

Võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks kõiki alkohoolseid jooke käsitleda sarnaselt, et vältida 
konkurentsi piiravaid tagajärgi.
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Muudatusettepanek 403
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

(e) alkoholisisaldusega joogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

Or. de

Selgitus

Kui erand tehakse küll veinidele, õllele ja piiritusjookidele, mitte aga teistele alkohoolsetele 
jookidele, ei ole võimalik saavutada tööstusharus üksmeelt. Teatavaid määratletud tooteid 
hakatakse soodustama ja teisi diskrimineerima. Tekiksid konkurentsimoonutused ja tarbijaid 
hakataks eri toodete koostisosi silmas pidades eksitama.
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Muudatusettepanek 404
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist veini suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse tarbijate teavitamine õlu ja piiritusjookide tootmisel 
kasutatud koostisosade kohta. Kõnealustes toodetes kasutatavate koostisosade puhul esinevad 
suured erinevused. Näiteks õlu tootmisel on võimalik märkimisväärne osa odrast asendada 
maisiga. Põhjenduses 27 on sätestatud, et alkohoolsete segujookide puhul tuleks esitada teave 
nende koostisosade kohta, et anda tarbijatele teadliku valiku tegemiseks vajalikku teavet. 
Kõnealune teave tuleks õlu ja piiritusjookide puhul kättesaadavaks teha.
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Muudatusettepanek 405
Graham Watson, Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

(e) nõukogu määrustes (EÜ) nr 1493/1999 
ja (EÜ) nr 1601/1991 määratletud veinid, 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 VII 
lisa C osa punktis 2 osutatud 
puuviljaveinid, aromatiseeritud või 
aromatiseerimata siider, pirnisiider ja 
mõdu ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid;

Or. en

Selgitus

Et vältida diskrimineerimist seoses puuviljaveinide, aromatiseeritud veinide ja siidriga, mis 
kuuluvad samuti kääritatud alkohoolsete jookide hulka nagu vein ja õlu.



AM\762307ET.doc 67/174 PE418.218v01-00

ET

Muudatusettepanek 406
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 479/2008 
määratletud veinikategooriad, nõukogu 
määruses (EMÜ) 1601/91 määratletud 
tooted ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 määratletud 
muudest viljadest peale viinamarjade 
valmistatud samalaadsed tooted, õlu ja 
piiritusjoogid; Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

Or. es

Selgitus

Pakutakse välja alternatiivne redaktsioon juhuks, kui veinituru ja piiritusjookide turu ühist 
korraldust käsitlevad määrused on heaks kiidetud.



PE418.218v01-00 68/174 AM\762307ET.doc

ET

Muudatusettepanek 407
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid ja määrustes (EÜ) nr 
479/2008 ja nr 1601/1991 määratletud 
veinitooted, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitse kohta artikli 2 lõikes 1 määratletud 
puuviljavein, õlu ja piiritusjoogid.
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

Or. de

Selgitus

Alkohoolsed joogid ei peaks üldiselt kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse, vaid need 
vajavad eraldi reguleerimist. Sellega seoses tuleks esmalt jõuda selgusele põhimõtteliste 
küsimuste osas, sest näiteks piiritusjookide puhul oleks toitumisalase teabe võrdlusalus 
suurusjärgus 100 ml ülimalt murettekitav ning paljusid toiduainetes sisalduvaid toitaineid ei 
esine alkohoolsetes jookides.
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Muudatusettepanek 408
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid.

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, nõukogu määruses 
(EÜ) nr 1601/1991 määratletud 
aromatiseeritud veinid ja aromatiseeritud 
veinijoogid, nõukogu määruse (EÜ) nr 
1493/1999 VII lisa C osa punktis 2 
osutatud puuviljaveinid, aromatiseeritud 
või aromatiseerimata siider, pirnisiider ja 
mõdu ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid.

Or. en

Selgitus

Et vältida diskrimineerimist seoses puuviljaveinide, aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud 
või aromatiseerimata siidri, pirnisiidri ja mõduga, kuna need kuuluvad samuti kääritatud 
alkohoolsete jookide hulka nagu vein ja õlu.

Muudatusettepanek 409
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 

(e) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruses (EÜ) nr 479/2008 ja 10. juuni 
1991. aasta määruses 1601/1991 
määratletud veinid ja veinitooted, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) 
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geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

nr […] (milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89) artikli 
2 lõikes 1 määratletud õlu ja piiritusjoogid. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse 
vajaduse korral vastu järgmiste 
menetluste kohaselt:

(a) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 479/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta) (1) artiklis 
osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;
(b) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad) artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
13 sätestatud menetluse kohaselt;
(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89) (3) osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
X sätestatud menetluse kohaselt;

(d) teiste toodete puhul artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 410
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

(e) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruses (EÜ) nr 479/2008 ja 10. juuni 
1991. aasta määruses 1601/1991 
määratletud veinid ja veinitooted, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) 
nr […] (milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89) artikli 
2 lõikes 1 määratletud õlu ja piiritusjoogid. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse 
vajaduse korral vastu järgmiste 
menetluste kohaselt:
(a) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 479/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta) (1) artiklis 
osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;
(b) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
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üldeeskirjad) artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
13 sätestatud menetluse kohaselt;

(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89) (3) osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
X sätestatud menetluse kohaselt;
(d) teiste toodete puhul artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Veinide jaoks ette nähtud erandite kohaldamisala määratlust tuleks muuta tagamaks, et kõik 
nõukogu määrusega (EÜ) 1601/1991 määratletud ja reguleeritud veinitooted jäetaks välja 
koostisosade loetelu ja toitumisalase teabe esitamise kohustusest. Veinitooted on määratletud 
ja reguleeritud 29. aprilli 2008 aasta määrusega (EÜ) 479/2008 veinituru ühise korralduse 
kohta ning nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrusega (EÜ) nr 1601/1991 aromatiseeritud 
veinide ja teiste veinijookide kohta.

Muudatusettepanek 411
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 

(e) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruses (EÜ) nr 479/2008 määratletud 
veinid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[…] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
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koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Vajaduse korral võetakse meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu:

(i) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruses (EÜ) nr 479/2008, mis käsitleb 
veinituru ühist korraldust, määratletud 
toodete suhtes selle määruse artikli 113 
lõikes 1 osutatud korras;
(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. jaanuari 2008. aasta määruses (EÜ) 
nr 110/2008 (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitse kohta) määratletud piiritusjookide 
suhtes selle määruse artikli 25 lõikes 2 
osutatud regulatiivkomitee menetluse 
kohaselt;
(iii) teiste alkoholjookide suhtes artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Kõiki veini märgistamist puudutavaid tehnilisi tingimusi tuleb vaadelda spetsiaalsetes 
määrustes ühise turukorralduse (ÜTK) eeskujul.

Arvestades, et ühise turukorralduse määrused, mis katavad kõiki veini esitlus- ja 
märgistusviise, on ammendavad, tuleb säilitada võimalus määrata rakenduseeskirju veinituru 
ühises korralduses kehtestatud komiteemenetluse erieeskirjade abil.
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Muudatusettepanek 412
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostisosade loetellu ei nõuta järgmiste 
komponentide lisamist:

Koostisosade loetellu ei nõuta järgmiste 
komponentide, välja arvatud III lisas 
sisalduvad komponendid, lisamist:

Or. en

Muudatusettepanek 413
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostisosade loetellu ei nõuta järgmiste 
komponentide lisamist:

Toidu koostisosadena ei käsitleta:

(a) koostisosa komponendid, mis on 
tootmisprotsessi käigus ajutiselt eraldatud 
ning hiljem uuesti sisse pandud, kuid mitte 
esialgsest osakaalust suuremas koguses;

(a) koostisosa komponendid, mis on 
tootmisprotsessi käigus ajutiselt eraldatud 
ning hiljem uuesti sisse pandud, kuid mitte 
esialgsest osakaalust suuremas koguses;

(b) lisaained ja ensüümid: (b) lisaained ja ensüümid:

(i) mis esinevad toidus ainult seetõttu, et 
sisalduvad kõnealuse toidu ühes või 
mitmes koostisosas, juhul kui need 
tehnoloogiliselt ei mõjuta valmistoodet või

(i) mis esinevad toidus ainult seetõttu, et 
sisalduvad kõnealuse toidu ühes või 
mitmes koostisosas, juhul kui need 
tehnoloogiliselt ei mõjuta valmistoodet või

(ii) mida kasutatakse abiainetena; (ii) mida kasutatakse abiainetena;
(c) ained, mille teatavas koguses 
kasutamine toitainete, lisaainete või lõhna-
ja maitseainete lahustamiseks või nende 
kandeainetena on vältimatult vajalik;

(c) ained, mille teatavas koguses 
kasutamine mikrokultuuride, lisaainete,
lõhna- ja maitseainete, ensüümide või 
teiste füsioloogilise või tehnoloogilise 
eesmärgiga ainete lahustamiseks või 
nende kandeainetena on vältimatult vajalik;

(d) ained, mis ei ole lisaained, kuid mida 
kasutatakse samal viisil ja samal eesmärgil 
kui abiaineid, ning mis sisalduvad – võib-

(d) ained, mis ei ole lisaained, kuid mida 
kasutatakse samal viisil ja samal eesmärgil 
kui abiaineid, ning mis sisalduvad – võib-



AM\762307ET.doc 75/174 PE418.218v01-00

ET

olla muudetud kujul – valmistootes; olla muudetud kujul – valmistootes;
(e) vesi: (e) vesi:

(i) kui vett kasutatakse tootmisprotsessis 
ainult kontsentreeritud või dehüdraaditud 
vormis kasutatud koostisosa endisesse 
olekusse tagasiviimiseks; või

(i) kui vett kasutatakse tootmisprotsessis 
ainult kontsentreeritud või dehüdraaditud 
vormis kasutatud koostisosa endisesse 
olekusse tagasiviimiseks; või

(ii) vedeliku puhul, mida tavaliselt toiduks 
ei tarbita.

(ii) vedeliku puhul, mida tavaliselt toiduks 
ei tarbita.

Or. de

Selgitus

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Muudatusettepanek 414
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse märgistusel täpse viitega 
koostisosa nimele v.a juhul kui selles lisas 
kehtestatud erandite alusel ei ole sätestatud 
teisiti.

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse koostisosade loetelus alati 
nii, et adressaatide jaoks on allergia või 
talumatuse võimalus kohe selgelt 
arusaadav, v.a juhul, kui selles lisas 
kehtestatud erandite alusel ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on selgitada ja arusaadavaks teha, et koostisosade nimetused tuleb 
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valida nii, et asjaomastel allergikutel oleks võimalik koostisosade võimalikust allergeensusest 
aru saada.

Muudatusettepanek 415
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse märgistusel täpse viitega 
koostisosa nimele v.a juhul kui selles lisas 
kehtestatud erandite alusel ei ole sätestatud 
teisiti.

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse koostisosade loetelus alati 
nii, et asjaomase sihtrühma jaoks on 
allergia või talumatuse võimalus 
arusaadav, v.a juhul, kui selles lisas 
kehtestatud erandite alusel ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on selgitada ja arusaadavaks teha, et koostisosade nimetused tuleb 
valida nii, et asjaomastel allergikutel oleks võimalik koostisosade võimalikust allergeensusest 
aru saada.

Muudatusettepanek 416
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22- lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse märgistusel täpse viitega 
koostisosa nimele v.a juhul kui selles lisas 
kehtestatud erandite alusel ei ole sätestatud 
teisiti.

1. Kõik II lisas loetletud koostisosad või 
selles lisas loetletud koostisosadest pärit 
ained esitatakse märgistusel täpse viitega 
koostisosa või allergiat või talumatust 
põhjustava aine nimele, v.a juhul, kui 
selles lisas kehtestatud erandite alusel ei 
ole sätestatud teisiti.
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Or. en

Selgitus

Allergiat või talumatust põhjustava aine märkimine niisugust ainet sisaldava koostisosa 
asemel on selgem ja tõhusam.

Muudatusettepanek 417
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vajaduse korral võetakse lõikes 1 
osutatud teabe esitamise üksikasjalikud 
eeskirjad vastu:
(a) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 479/2008, mis käsitleb 
veinituru ühist korraldust, artikli 1 
lõikes 2 määratletud toodete suhtes selle 
määruse artikli 113 lõikes 1 osutatud 
korras;
(b) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91, millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad, artikli 2 lõikes 1 osutatud 
toodete suhtes selle määruse artiklis 13 
osutatud korras;
(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. jaanuari 2008. aasta määruses (EÜ) 
nr 110/2008 (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitse kohta) osutatud toodete suhtes selle 
määruse artikli 25 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt;
(d) teiste alkoholjookide suhtes artikli 49 
lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse 
kohaselt.
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Or. fr

Selgitus

Kõiki veini märgistamist puudutavaid tehnilisi tingimusi tuleb vaadelda spetsiaalsetes 
määrustes ühise turukorralduse (ÜTK) eeskujul.

Arvestades, et ühise turukorralduse määrused, mis katavad kõiki veini esitlus- ja 
märgistusviise, on ammendavad, tuleb säilitada võimalus määrata rakenduseeskirju veinituru 
ühises korralduses kehtestatud komiteemenetluse erieeskirjade abil.

Muudatusettepanek 418
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alkohoolsetele jookidele märgitakse 
rasedatele naistele mõeldud hoiatus 
vastavalt III lisale.*

Or. en

Muudatusettepanek 419
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidu tootmisel või valmistamisel 
tarvitatava koostisosa või koostisosade 
kategooria koguse märkimine on nõutav 
juhul kui:

1. Toiduaine tootmisel või valmistamisel 
tarvitatava koostisosa või koostisosade 
kategooria kogus märgitakse kooskõlas 
käesoleva artikliga.
2. Lõikes 1 osutatud märkimine on 
kohustuslik:

(a) asjaomane koostisosa või koostisosade 
kategooria esineb toidu nimes või kui 
tarbija seda tavaliselt selle nimega seostab 
või

(a) kui asjaomane koostisosa või 
koostisosade kategooria esineb toiduaine 
müüginimes või kui tarbija seda tavaliselt 
selle nimega seostab või
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(b) asjaomane koostisosa või koostisosade 
kategooria tuuakse märgistusel esile sõnas, 
pildis või graafiliselt, või

(b) kui asjaomane koostisosa või 
koostisosade kategooria tuuakse 
märgistusel esile sõnas, pildis või 
graafiliselt, või

(c) asjaomane koostisosa või koostisosade 
kategooria on olulise tähtsusega toidu 
iseloomustamisel ning eristamisel 
toodetest, millega seda võib nime või 
välimuse tõttu segamini ajada.

(c) kui asjaomane koostisosa või 
koostisosade kategooria on olulise 
tähtsusega toidu iseloomustamisel ning 
eristamisel toodetest, millega seda võib 
nime või välimuse tõttu segamini ajada, või

2. Komisjon võib lõiget 1 muuta, lisades 
sellele muid juhtumeid. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

(d) kooskõlas artikli 49 lõikes 2 sätestatud 
menetlusega määratletud juhtudel.

3. Lõike 1 kohaldamise tehnilised 
eeskirjad, sealhulgas erijuhud, mille 
puhul teatavate koostisosade puhul ei 
nõuta koguselise näitaja märkimist, on 
sätestatud VII lisas.

3. Lõiget 2 ei kohaldata:

(a) koostisosa või koostisosade kategooria 
suhtes:
mille vedelikuta netokaal esitatakse artikli 
8 lõike 4 kohaselt või
mille koguste esitamine on kohustuslik 
ühenduse sätete kohaselt juba 
märgistamisel või
mida kasutatakse väikestes kogustes 
lõhna- ja maitseainena või
mis esineb toiduaine müüginimes, kuid 
mis ei mõjuta tarbija valikut riigis, kus 
seda turustatakse, sest koguseline 
varieerumine ei ole oluline toiduaine 
iseloomustamisel ega eristamisel teistest 
samalaadsetest toitudest. Kahtluse korral 
otsustatakse artikli 49 lõikes 2 sätestatud 
menetluse kohaselt, kas käesolevas 
taandes sätestatud tingimused on 
täidetud;
(b) kui ühenduse erisätetes nähakse ette 
koostisosa või koostisosade rühma täpne 
kogus, ilma et see tuleks esitada 
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märgistusel;
(c) artikli 6 lõike 5 neljandas ja viiendas 
taandes nimetatud juhtudel;
(d) artikli 49 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt määratletud juhtudel.
4. Märgitud kogus protsentides 
väljendatuna vastab koostisosa või 
koostisosade kasutamise ajal selle/nende 
kogusele. Siiski võib teatavate toiduainete 
puhul võimaldada ühenduse sätetega 
kõnealusest põhimõttest erandeid. 
Niisugused sätted võetakse vastu artikli 49 
lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.
5. Lõikes 1 osutatud märge peab olema ära 
toodud kas toote müüginimetuse sees või 
vahetult pärast toote müüginimetust või 
kõnealuse koostisosa või koostisosade 
rühmaga seostuvas koostisosade loetelus.
6. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira 
ühenduse toidu toitumisalase teabega 
märgistust käsitlevate õigusaktide
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Õigussätete eraldamine käesolevas artiklis näidatud moel ja edaspidi ei ole vastuvõetav. 
Lisas olevad sätted on õigusakti peamised elemendid, mitte üksnes tehnilised elemendid, mis 
tuleb lisadesse üle viia. Eelkõige teksti ühtsuse ja kohaldatavuse huvides tuleks lisasse üle viia 
üksnes tegelikud tehnilised elemendid. Sama märkus ja selgitus kehtib artiklite 18 ja 25 kohta.

Muudatusettepanek 420
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidu netokogus väljendatakse liitrites, 
sentiliitrites, milliliitrites, kilogrammides 
või grammides:

1. Toidu netokogus väljendatakse liitrites, 
sentiliitrites, milliliitrites, kilogrammides, 
grammides või vastavalt liikmesriikide 
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õigusaktides sätestatule.
(a) vedeliku mahuühikutes vedelike 
puhul;
(b) massiühikutes muude toodete puhul.

Or. en

Selgitus

Vajadus müüa vedelikke milliliitrites jne ning muid tooteid massiühikutes on liiga kitsendav. 
Leidub palju vedelikke, mida müüakse massiühikutes (mesi ja jogurt), ja tahkeid toiduaineid, 
mida müüakse mahuühikutes.

Muudatusettepanek 421
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidu netokogus väljendatakse liitrites, 
sentiliitrites, milliliitrites, kilogrammides 
või grammides:

1. Toidu netokogus väljendatakse liitrites, 
sentiliitrites, milliliitrites, kilogrammides 
või grammides:

(a) vedeliku mahuühikutes vedelike puhul; (a) vedeliku mahuühikutes vedelike puhul 
nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 
85/339/EMÜ (toiduks ettenähtud vedelike 
pakendite kohta) tähenduses;

(b) massiühikutes muude toodete puhul. (b) massiühikutes muude toodete puhul.

Or. de

Selgitus

Keeleline kohandamine vastavalt märgistamisdirektiivi 2000/13/EÜ seni kasutatud 
terminoloogiale.

Kuna praktikas esineb teatavate toitude puhul õiguskindlusetust nende liigitamisel 
„tahketeks” ja „vedelateks” (sealhulgas ketšup, kastmed, majonees, jäätis, maitseained), 
tuleks lõiget 1 täpsustada.
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Muudatusettepanek 422
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui ühenduse sätetes on nõutud 
teatavate koguse tüüpide (nagu 
nimikogus, minimaalne kogus, keskmine 
kogus) märkimist või kui liikmesriikide 
sätetes neid pole, käsitletakse seda kogust 
käesoleva direktiivi kohaldamisel 
netokogusena.

Or. en

Selgitus

Vajadus müüa vedelikke milliliitrites jne ning muid tooteid massiühikutes on liiga kitsendav. 
Leidub palju vedelikke, mida müüakse massiühikutes (mesi ja jogurt) ja tahkeid toiduaineid, 
mida müüakse mahuühikutes.

Muudatusettepanek 423
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitude puhul, mis mikrobioloogiliselt 
kiiresti riknevad ning muutuvad seetõttu 
lühikese ajaga inimese tervisele otseselt 
ohtlikuks, tuleb minimaalse säilimisaja 
tähtpäev asendada tarvitamise 
lõpptähtajaga. 

1. Toiduaine minimaalse säilimisaja 
kuupäev on kuupäev, milleni 
nõuetekohase ladustamise korral säilivad 
toiduaine konkreetsed omadused. 
Kõnealune kuupäev märgitakse vastavalt 
lõigetele 2 ja 5.

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale.

2. Kuupäeva ees on sõnad:

– „Parim enne”, kui tähtaeg sisaldab 
päeva,
– muudel juhtudel „Parim enne kuupäeva 
...”.
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3. IX lisa punkti 1 alapunktis c 
osutatud minimaalse säilimisaja 
kuupäeva märkimise viisi võib täpsustada 
artikli 49 lõikes 2 osutatud korras.

3. Lõikes 2 nimetatud sõnadega kaasneb:

– kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Vajaduse korral järgneb kõnealustele 
andmetele säilitamistingimuste kirjeldus, 
mida tuleb järgida, et toode nimetatud aja 
jooksul säiliks.
4. Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
aastast kodeerimata kujul samas 
järjekorras.
Toiduainete puhul,
– mis ei säili üle kolme kuu, piisab päeva 
ja kuu märkimisest,
– mille säilivusaeg on üle kolme kuu, kuid 
alla 18 kuu, piisab kuu ja aasta 
märkimisest,
– mille säilivusaeg on üle 18 kuu, piisab 
aasta märkimisest.
Kuupäeva märkimise viisi võib kindlaks 
määrata artikli 20 lõikes 2 sätestatud 
korras.
5. Kui ühenduse sätetes, millega 
kehtestatakse kuupäeva märkimise muud 
viisid, ei ole teisiti ette nähtud, siis ei ole 
säilivusaega vaja märkida järgmise 
puhul:
– koorimata, tükeldamata või muul 
samalaadsel viisil töötlemata puu- ja 
köögivili, k.a kartulid. See erand ei kehti 
idanevate seemnete ja kaunviljaidudega 
samalaadsete toodete suhtes,
– veinid, liköörveinid, vahuveinid, 
aromatiseeritud veinid ja samalaadsed 
tooted, mis on valmistatud muudest 
viljadest kui viinamarjad, ja 
aromatiseeritud või aromatiseerimata 
siider, pirnisiider ja mõdu ning joogid, 
mis kuuluvad CN-koodide 2206 00 91, 
2206 00 93 ja 2206 00 99 alla ning on 
valmistatud viinamarjadest või 
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viinamarjavirdest,
– joogid, mille alkoholisisaldus on 
vähemalt 10 mahuprotsenti,
– karastusjoogid, puuviljamahlad, 
puuviljanektarid ja üle 1,2 
mahuprotsendise alkoholisisaldusega 
joogid üle viieliitristes üksikmahutites, 
mis on mõeldud tarnimiseks 
toitlustusettevõtjatele,
– liht- ja valikpagaritooted, mille koostis 
eeldab, et neid tarbitakse 24 tunni jooksul 
pärast valmistamist,
– äädikas,
– keedusool,
– tahke suhkur,
– kondiitritooted, mis koosnevad peaaegu 
ainult maitse- ja/või värvainelisanditega 
suhkrutest,
– närimiskummid ja samalaadsed tooted,
– portsjonitena pakitud jäätis.
(2) „Kõlblik kuni” kuupäev märgitakse 
järgnevalt:
(a) sellele eelnevad sõnad „kõlblik kuni”;
(b) punktis a nimetatud sõnadega 
kaasneb:
1. kuupäev või
2. viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Neile andmetele järgneb järgitavate 
säilitamistingimuste kirjeldus.
(c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
võimaluse korral aastast kodeerimata 
kujul samas järjekorras.

Or. en
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Selgitus

Säte peaks reguleerima nii minimaalse säilimisaja kuupäeva kui ka tarvitamise lõpptähtaega 
arusaadavalt ja samas kohas. Lisa sätted on õigussätte peamised, mitte üksnes tehnilised 
elemendid. 
Aromatiseeritud või aromatiseerimata siidrit, pirnisiidrit ja mõdu tuleb käsitleda samamoodi 
kui teisi loetelus esitatud alkohoolseid jooke, kuigi praegune loetelu sõnastus neid ei hõlma.

Muudatusettepanek 424
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalse säilimisaja kuupäev ja 
tarvitamise lõpptähtaeg

Kuupäeva märkimine („parim enne” ja 
„kõlblik kuni” kuupäev)

Or. en

Selgitus

Kuupäeva märkimine tekitab segadust seoses sellega, milliseid kuupäevi milliste toitude puhul
kasutada. Kavandatava muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada ettepanekut ja seega 
aidata toidukäitlemisettevõtetel kasutada asjakohast kuupäeva märget.

Muudatusettepanek 425
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitude puhul, mis mikrobioloogiliselt 
kiiresti riknevad ning muutuvad seetõttu 
lühikese ajaga inimese tervisele otseselt 
ohtlikuks, tuleb minimaalse säilimisaja 
tähtpäev asendada tarvitamise 
lõpptähtajaga.

1. Kuupäeva märge on kas „parim enne” 
kuupäev või „kõlblik kuni” kuupäev ning 
see märgitakse vastavalt IX lisale.

Or. en
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Selgitus

Kuupäeva märkimine tekitab segadust seoses sellega, milliseid kuupäevi milliste toitude puhul 
kasutada. Kavandatava muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada ettepanekut ja seega 
aidata toidukäitlemisettevõtetel kasutada asjakohast kuupäeva märget.

Muudatusettepanek 426
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitude puhul, mis mikrobioloogiliselt 
kiiresti riknevad ning muutuvad seetõttu 
lühikese ajaga inimese tervisele otseselt 
ohtlikuks, tuleb minimaalse säilimisaja 
tähtpäev asendada tarvitamise 
lõpptähtajaga. 

1. Toitude puhul, mis mikrobioloogiliselt 
kiiresti riknevad ning muutuvad seetõttu 
lühikese ajaga inimese tervisele otseselt 
ohtlikuks, tuleb minimaalse säilimisaja 
tähtpäev asendada tarvitamise 
lõpptähtajaga, ning liha- ja 
linnulihatoodete puhul tapakuupäevaga.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 Artikkel 25
Minimaalse säilimisaja kuupäev ja 

tarvitamise lõpptähtaeg
Minimaalse säilimisaja kuupäev ja 

tarvitamise lõpptähtaeg

1. Toitude puhul, mis mikrobioloogiliselt 
kiiresti riknevad ning muutuvad seetõttu 
lühikese ajaga inimese tervisele otseselt 
ohtlikuks, tuleb minimaalse säilimisaja 
tähtpäev asendada tarvitamise 
lõpptähtajaga.

1. Toiduaine minimaalse säilimisaja 
kuupäev on kuupäev, milleni 
nõuetekohase ladustamise korral säilivad 
toiduaine konkreetsed omadused. 
Kõnealune kuupäev märgitakse vastavalt 
lõigetele 2 ja 5.

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale.

2. Kuupäeva ees on sõnad:
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– „Parim enne”, kui tähtaeg sisaldab 
päeva,
– muudel juhtudel „Parim enne kuupäeva 
...”.

3. IX lisa punkti 1 alapunktis c osutatud 
minimaalse säilimisaja kuupäeva 
märkimise viisi võib täpsustada artikli 49 
lõikes 2 osutatud korras.

3. Lõikes 2 nimetatud sõnadega kaasneb:

kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Vajaduse korral järgneb kõnealustele 
andmetele säilitamistingimuste kirjeldus, 
mida tuleb järgida, et toode nimetatud aja 
jooksul säiliks.
4. Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
aastast kodeerimata kujul samas 
järjekorras.
Toiduainete puhul:
– mis ei säili üle kolme kuu, piisab päeva 
ja kuu märkimisest,
– mille säilivusaeg on üle kolme kuu, kuid 
alla 18 kuu, piisab kuu ja aasta 
märkimisest,
– mille säilivusaeg on üle 18 kuu, piisab 
aasta märkimisest.
Kuupäeva märkimise viisi võib kindlaks 
määrata artikli 20 lõikes 2 sätestatud 
korras.
5. Kui ühenduse sätetes, millega 
kehtestatakse kuupäeva märkimise muud 
viisid, ei ole teisiti ette nähtud, siis ei ole 
säilivusaega vaja märkida järgmiste 
toitude puhul:
– koorimata, tükeldamata või muul 
samalaadsel viisil töötlemata puu- ja 
köögivili, k.a kartulid. See erand ei kehti 
idanevate seemnete ja kaunviljaidudega 
samalaadsete toodete suhtes,
– veinid, liköörveinid, vahuveinid, 
aromatiseeritud veinid ja samalaadsed 
tooted, mis on valmistatud muudest 
viljadest kui viinamarjad, ning 
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aromatiseeritud või aromatiseerimata 
siider, pirnisiider ja mõdu ning joogid, 
mis kuuluvad CN-koodide 2206 00 91, 
2206 00 93 ja 2206 00 99 alla ning on 
valmistatud viinamarjadest või 
viinamarjavirdest,
– joogid, mille alkoholisisaldus on 
vähemalt 10 mahuprotsenti,
– karastusjoogid, puuviljamahlad, 
puuviljanektarid ja alkohoolsed joogid üle 
viieliitristes üksikmahutites, mis on 
mõeldud tarnimiseks 
toitlustusettevõtjatele,
– liht- ja valikpagaritooted, mille koostis 
eeldab, et neid tarbitakse 24 tunni jooksul 
pärast valmistamist,
– äädikas,
– keedusool,
– tahke suhkur,
– kondiitritooted, mis koosnevad peaaegu 
ainult maitse- ja/või värvainelisanditega 
suhkrutest,
– närimiskummid ja samalaadsed tooted, 
jäätis portsjonitena pakitult.
6. „Kõlblik kuni” kuupäev märgitakse 
järgmiselt:
(a) sellele eelnevad sõnad „kõlblik kuni”;
(b) punktis a nimetatud sõnadega 
kaasneb:
kuupäev või
viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Neile andmetele järgneb järgitavate 
säilitamistingimuste kirjeldus;
(c) kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
võimaluse korral aastast kodeerimata 
kujul samas järjekorras.

Or. en
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Selgitus

Säte peaks reguleerima nii minimaalse säilimisaja kuupäeva kui ka tarvitamise lõpptähtaega 
arusaadavalt ja samas artiklis.

Muudatusettepanek 428
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale.

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
järgmiselt:
A. MINIMAALSE SÄILIMISAJA 
TÄHTAEG
(a) Kuupäeva ees on sõnad:
– „Parim enne”, kui tähtaeg sisaldab 
päeva,
– muudel juhtudel „Parim enne 
kuupäeva…”; 
b) Punktis a nimetatud sõnadega 
kaasneb:
– kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Vajaduse korral järgneb kõnealustele 
andmetele säilitamistingimuste kirjeldus, 
mida tuleb järgida, et toode nimetatud aja 
jooksul säiliks;
c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
aastast kodeerimata kujul samas 
järjekorras.
Toitude puhul,
– mis ei säili üle kolme kuu, piisab päeva 
ja kuu märkimisest;
– mille säilivusaeg on üle kolme kuu, kuid 
alla 18 kuu, piisab kuu ja aasta 
märkimisest;
– mille säilivusaeg on üle 18 kuu, piisab 
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aasta märkimisest;
d) Vastavalt ühenduse sätetele, millega 
kehtestatakse kuupäeva märkimise muud 
viisid, ei ole minimaalset säilivusaega vaja 
märkida järgmiste toitude puhul:
– koorimata, tükeldamata või muul 
samalaadsel viisil töötlemata puu- ja 
köögivili, sh kartulid; see erand ei kehti 
idanevate seemnete ja kaunviljaidudega 
samalaadsete toodete suhtes,
– veinid, liköörveinid, vahuveinid, 
aromatiseeritud veinid ja samalaadsed 
tooted, mis on valmistatud muudest 
viljadest kui viinamarjad, ning joogid, mis 
kuuluvad CN-koodide 22060091, 
22060093 ja 22060099 alla ning on 
valmistatud viinamarjadest või 
viinamarjavirdest,
– joogid, mille alkoholisisaldus on 
vähemalt 10 mahuprotsenti,
– karastusjoogid, puuviljamahlad, 
puuviljanektarid ja üle 1,2 
mahuprotsendise alkoholisisaldusega 
joogid üle viieliitristes üksikmahutites, 
mis on mõeldud tarnimiseks 
toitlustusettevõtjatele,
– liht- ja valikpagaritooted, mille koostis 
eeldab, et neid tarbitakse 24 tunni jooksul 
pärast valmistamist,
– äädikas,
– keedusool,
– tahke suhkur,
– kondiitritooted, mis koosnevad peaaegu 
ainult maitse- ja/või värvainelisanditega
suhkrutest,
– närimiskummid ja samalaadsed tooted,
– portsjonitena pakitud jäätis.
B. „KÕLBLIK KUNI” KUUPÄEV
a) Sellele eelnevad sõnad „kõlblik kuni”:
b) Punktis a nimetatud sõnadega 
kaasneb:
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– kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel;
Neile andmetele järgneb 
säilitamistingimuste kirjeldus, mida tuleb 
järgida.
c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
võimaluse korral aastast kodeerimata 
kujul samas järjekorras;
d) Käesoleva lõike punktis A alapunktis c 
osutatud minimaalse säilimisaja 
kuupäeva märkimise viisi võib täpsustada 
artikli 49 lõikes 2 osutatud korras.
C. VALMISTAMISKUUPÄEV
a) Kuupäevale eelneb sõna 
„Valmistatud”;
b) Punktis a nimetatud sõnaga kaasneb:
– kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel;
c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
võimaluse korral aastast kodeerimata 
kujul samas järjekorras.

Or. de

Selgitus

Selguse huvides lisatakse IX lisa õigusloomega seotud teksti ning seda täiendatakse 
valmistamiskuupäevaga sarnaselt artikli 2 lõike 2 a alapunktiga b (uus).

Muudatusettepanek 429
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale.

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
järgmiselt:

A. MINIMAALNE SÄILIMISAEG:
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(a) Kuupäeva ees on sõnad:
– „Parim enne”, kui tähtaeg sisaldab 
päeva,
– muudel juhtudel „Parim enne 
kuupäeva…”;
(b) Punktis a nimetatud sõnadega 
kaasneb:
– kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Vajaduse korral järgneb kõnealustele 
andmetele säilitamistingimuste kirjeldus, 
mida tuleb järgida, et toode nimetatud aja 
jooksul säiliks;
(c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
aastast kodeerimata kujul ning see 
esitatakse samas keeles kui märgistus;
(d) Vastavalt ühenduse sätetele, millega 
kehtestatakse kuupäeva märkimise muud 
viisid, ei ole minimaalset säilivusaega vaja 
märkida järgmiste toitude korral:
– koorimata, tükeldamata või muul 
samalaadsel viisil töötlemata puu- ja 
köögivili, sh kartulid; see erand ei kehti 
idanevate seemnete ja kaunviljaidudega 
samalaadsete toodete suhtes,
– veinid, liköörveinid, vahuveinid, 
aromatiseeritud veinid ja samalaadsed 
tooted, mis on valmistatud muudest 
viljadest kui viinamarjad, ning joogid, mis 
kuuluvad CN-koodide 22060091, 
22060093 ja 22060099 alla ning on 
valmistatud viinamarjadest või 
viinamarjavirdest,
– joogid, mille alkoholisisaldus on 
vähemalt 10 mahuprotsenti,
– karastusjoogid, puuviljamahlad, 
puuviljanektarid ja üle 1,2 
mahuprotsendise alkoholisisaldusega 
joogid üle viieliitristes üksikmahutites, 
mis on mõeldud tarnimiseks 
toitlustusettevõtjatele,
– liht- ja valikpagaritooted, mille koostis 
eeldab, et neid tarbitakse 24 tunni jooksul 
pärast valmistamist,
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– äädikas,
– keedusool,
– tahke suhkur,
– kondiitritooted, mis koosnevad peaaegu 
ainult maitse- ja/või värvainelisanditega 
suhkrutest,
– närimiskummid ja samalaadsed tooted,
– jäätis portsjonitena pakitult.
B. TARVITAMISE LÕPPTÄHTAEG:
(a) Kuupäeva ees on sõnad „Kõlblik 
kuni”;
(b) Punktis a nimetatud sõnadega 
kaasneb:
– kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Neile andmetele järgneb 
säilitamistingimuste kirjeldus, mida tuleb 
järgida;
(c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
aastast kodeerimata kujul ning see 
esitatakse samas keeles kui märgistus;
(d) IX lisa punkti 1 alapunktis c osutatud 
tarvitamise lõpptähtaja kuupäeva 
märkimise viisi võib täpsustada artikli 49 
lõikes 2 osutatud korras.
C. TOOTMISE KUUPÄEV:
(a) Kuupäeva ees on sõnad „Tootmise 
kuupäev”;
b) Punktis a nimetatud sõnadega 
kaasneb:
– kuupäev või
– viide kuupäeva asukohale märgistusel.
Neile andmetele järgneb 
säilitamistingimuste kirjeldus, mida tuleb 
järgida;
c) Kuupäev koosneb päevast, kuust ja 
aastast kodeerimata kujul ning see 
esitatakse samas keeles kui märgistus.

Or. hu
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Selgitus

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Muudatusettepanek 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale. 

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale. See ei tohi olla 
varjatud ja tuleb märkida selgelt ja 
nähtavalt.

Or. en

Selgitus

Praegu on minimaalse säilimisaja kuupäev sageli varjatud või on seda keeruline leida.
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Muudatusettepanek 431
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale.

2. Toitude puhul, mis ebaõige ladustamise 
korral muutuvad mikroorganismide kasvu 
tõttu lühikese ajaga inimese tervisele 
otseselt ohtlikuks, tuleb märkida „kõlblik 
kuni” kuupäev.

Or. en

Selgitus

Kuupäeva märkimine tekitab segadust seoses sellega, milliseid kuupäevi milliste toitude puhul 
kasutada. Kavandatava muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada ettepanekut ja seega 
aidata toidukäitlemisettevõtetel kasutada asjakohast kuupäeva märget.

Muudatusettepanek 432
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „Parim enne” kuupäev on kuupäev, 
milleni nõuetekohase ladustamise korral 
säilivad toidu konkreetsed omadused.

Or. en

Selgitus

Kuupäeva märkimine tekitab segadust seoses sellega, milliseid kuupäevi milliste toitude puhul 
kasutada. Kavandatava muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada ettepanekut ja seega 
aidata toidukäitlemisettevõtetel kasutada asjakohast kuupäeva märget.
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Muudatusettepanek 433
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a
Päritoluriik ja lähtekoht

1. Kui päritoluriik ja lähtekoht esitatakse 
kooskõlas artikli 9 lõike 1 punktiga i, 
kohaldatakse järgmist:
(i) kui toidule iseloomulike koostisosade 
näol on tegemist lihaga ja liha 
päritoluriik või -riigid või lähtekoht ei ole 
sama mis toidu puhul, esitatakse ka liha 
päritoluriik või -riigid ja lähtekoht.
Kui liha pärineb kahest või enamast 
riigist või lähtekohast, võib esitada 
kõnealuste riikide või lähtekohtade 
loetelu.
(ii) Värske liha puhul, välja arvatud 
kolmandatest riikidest pärit linnuliha, 
looma- ja vasikaliha, võib päritoluriigi või 
lähtekohana märkida ühe koha üksnes 
juhul, kui loomad on sündinud ja 
kasvanud samas riigis või kohas. Muudel 
juhtudel tuleb esitada teave iga erineva 
sündimise ja kasvamise koha kohta.
2. Komisjon koostab lõike 1 kohaldamist 
käsitlevad rakenduseeskirjad. Meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid nende 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
3. Käesolevat määrust kohaldatakse ilma, 
et see piiraks märgistamist vastavalt 
konkreetsetele ühenduse õigusaktidele.

Or. en
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Selgitus

Ettepanekus tuleks keskenduda pigem tarbijate jaoks eriti olulistele toidu rühmadele kui 
üksnes esmastele koostisosadele. Tarbijad omistavad tähtsust pigem sündimise/kasvamise kui 
tapmise kohale. Esineb ka lisaraskusi tapamajade piirkonna määramisel, mis piirab 
piirkondlike toodete edendamist.

Muudatusettepanek 434
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidu kasutamisjuhend peab 
võimaldama toiduainet asjakohaselt 
kasutada.

1. Toidu kasutamisjuhend peab 
võimaldama toiduainet asjakohaselt 
kasutada. Kui see on asjakohane, tuleks 
esitada juhised külmutamis- ja 
säilitamistingimuste ning tarbimisperioodi 
kohta pärast pakendi avamist.

Or. de

Muudatusettepanek 435
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vajaduse korral tuleks esitada ka 
kasutusjuhendid nõutavate 
ladustamistemperatuuride ja kasutamise 
kohta pärast toidupakendi avamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 436
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vajaduse korral tuleks esitada ka 
kasutusjuhendid nõutavate 
ladustamistemperatuuride ja kasutamise 
kohta pärast toidupakendi avamist.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vajaduse korral tuleks esitada ka 
kasutusjuhendid nõutavate 
ladustamistemperatuuride ja kasutamise 
kohta pärast toidupakendi avamist.

Or. en

Selgitus

Näiteks nõuetekohase ladustamistemperatuuri säilitamine ja/või toote kasutamine pärast 
pakendi avamist võivad mõjutada toote ohutust ja/või kvaliteeti.



AM\762307ET.doc 99/174 PE418.218v01-00

ET

Muudatusettepanek 438
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Märgistusel tuleks esitada ka puhta 
alkoholi koguhulk grammides 100 ml või 
ühiku kohta.

Or. en

Selgitus

Kõnealusest teabest üksi on tarbijatele alkoholitarbimise kontrollimiseks vähe kasu. Et 
inimestel oleks lihtsam oma alkoholitarbimist jälgida ja järgida tervishoiualaseid nõuandeid 
madala riskiga alkoholitarbimise kohta, tuleks märgistusel esitada puhta alkoholi koguhulk 
grammides 100 ml või ühiku kohta.

Muudatusettepanek 439
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Etiketil tuleks esitada ka puhta 
alkoholi koguhulk grammides 100 ml või 
ühe annuse kohta.

Or. fi

Muudatusettepanek 440
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist 1. a) Toitumisalane teave hõlmab peamisel 
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(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

väljal (edaspidi „pakendi esikülje
toitumisalane teave”):

(a) energiasisaldus; rasva, küllastunud rasvhapete, suhkru ja 
soola sisaldust.

(b) rasva, küllastunud rasvhapete 
sisaldus, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

1. b) Lisaks pakendi esikülje 
toitumisalases teabes loetletud toitainetele 
sisaldab kohustuslik pakendi tagakülje 
toitumisalane teave (edaspidi „pakendi 
tagakülje toitumisalane teave”) järgmist: 
(a) energiasisaldus;
(b) valgud;
(c) süsivesikud
(e) kiudained;
(h) transrasvhapped.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. 

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab uuringut, mis on näidanud, et tarbijad soovivad 
pakendi esiküljel piiratud toitumisalase teabe esitamist, ja seega tuleb kõnealune teave piirata 
nelja toitainega, st rasva, küllastunud rasvhapete, soola ja suhkruga. Siiski tahavad tarbijad, 
et täielikum toitumisalane teave pakendi tagaküljel sisaldaks 9 toitainet, mis on tervisliku 
toitumise puhul olulised. Seepärast peaks kohustuslik toitumisalane teave koosnema kahest 
osast: piiratud teave pakendi esiküljel koos seletava osaga ning täielikum tabel pakendi 
tagaküljel.

Muudatusettepanek 441
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus. 

(b) rasva, transrasvhapete, küllastunud 
rasvhapete sisaldus, süsivesikute sisaldus 
viitega suhkrusisaldusele ja soola sisaldus. 

Or. es

Selgitus

Tarbijate hulgas on suur nõudmine teada saada, kas tarbitavad toiduained sisaldavad 
transrasvhappeid. Komisjoni ettepanekus leitakse sellegipoolest, et see toiteaine tuleb ära 
märkida üksnes vabatahtlikult. Muudatusettepanekuga tahetakse lisada transrasvhapped 
kohustusliku toitumisalase teabe hulka.

Muudatusettepanek 442
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valkude, süsivesikute, suhkru, rasva, 
küllastunud rasvhapete, kiudainete ja 
naatriumi sisaldus.

Or. de
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Selgitus

Muudatus tagab ka seni toitumisalase teabega seotud märgistuse osaks olnud toitainete 
kohustusliku esitamise. Kõik toitumissoovitused põhinevad nimetatud makrotoitainetel, 
tarbijad on sedalaadi andmete esitamisega harjunud ja selle „ära õppinud“.

Muudatusettepanek 443
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist 
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist 
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

(a) energiasisaldus; (a) energiasisaldus ning
(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valkude, süsivesikute ja rasva sisaldus.

Or. de

Selgitus

Muudatus tagab ka seni toitumisalase teabega seotud märgistuse osaks olnud toitainete 
kohustusliku esitamise. Kõik toitumissoovitused põhinevad nimetatud makrotoitainetel, 
tarbijad on sedalaadi andmete esitamisega harjunud ja selle „ära õppinud“.

Muudatusettepanek 444
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist 
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist 
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

a) energiasisaldus; a) energiasisaldus;
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b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

b) valgu-, suhkru- ja rasvasisaldus.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Meetmed, mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse
vajaduse korral vastu:

(a) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruses (EÜ) nr 479/2008, mis käsitleb 
veinituru ühist korraldust, määratletud 
toodete suhtes selle määruse artikli 113 
lõikes 1 osutatud korras;
(b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. jaanuari 2008. aasta määruses (EÜ) 
nr 110/2008 (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitse kohta) määratletud piiritusjookide 
suhtes selle määruse artikli 25 lõikes 2 
osutatud regulatiivkomitee menetluse 
kohaselt,
(c) teiste alkoholjookide suhtes artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr
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Selgitus

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496). C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

Muudatusettepanek 445
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) suhkru, rasva, küllastunud rasvhapete 
ja naatriumi või soola sisaldus.

Or. en

Selgitus

Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud energia, suhkru, rasva ja naatriumi (soola) 
rahvatervise tähenduses kõige olulisemate toitainetena kogu elanikkonna jaoks.

Muudatusettepanek 446
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. a) Kohustuslik toitumisalane teave 
hõlmab peamisel väljal (edaspidi „pakendi 
esikülje toitumisalane teave”):

(a) energiasisaldus; (i) energiasisaldus;
(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 

(ii) rasva, küllastunud rasvhapete, suhkru
ja soola sisaldus toidus.
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suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

1. b) Kohustuslik toitumisalane teave 
pakendi tagaküljel (edaspidi „pakendi 
tagakülje toitumisalane teave”) sisaldab 
lisaks lõike 1 punktis a loetletud toitainete 
sisaldusele järgmiste toitainete sisaldust:

(a) valgud;
(b) süsivesikud;
(c) kiudained;
(d) transrasvhapped.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad kõnealuseid tooteid käsitleva 
kohustusliku toitumisalase teabe esitamise 
kohta. Need meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes. Komisjon koostab [viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist veini suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad veini käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et peamine väli viitab pakendi esiküljele. 
Sellega tagatakse ka, et kohustuslik toitumisalane teave koosneb kahest osast: piiratud teave 
pakendi esiküljel energiasisalduse ja nelja toitaine kohta ning täielikum teave pakendi 
tagaküljel kaheksa toitaine ja energiasisalduse kohta.
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Muudatusettepanek 447
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) suhkru, rasva, küllastunud rasvhapete 
ja naatriumi või soola sisaldus.

Or. en

Selgitus

Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud energia, suhkru, rasva ja naatriumi (soola) 
rahvatervise tähenduses kõige olulisemate toitainetena kogu elanikkonna jaoks.

Muudatusettepanek 448
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) rasva, valkude, süsivesikute sisaldus.

Or. en

Selgitus

Liigse toitumisalase teabe esitamine ei ole tarbijatele kasulik. Energia, rasv, valgud ja 
süsivesikud on tasakaalustatud toitumise olulised tegurid ja seega peaksid kuuluma toidu 
kohta esitatava kohustusliku toitumisalase põhiteabe hulka.
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Muudatusettepanek 449
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

b) valgu, rasva, küllastunud rasvhapete ja 
transrasvhapete, süsivesikute sisaldus 
viitega suhkrusisaldusele ning soola ja 
lisaainetes oleva naatriumi sisaldus.

Or. fi

Selgitus

Lisaained võivad mõnedes tootegruppides sisaldada märkimisväärses koguses naatriumi. 
Näiteks südamemärgi omistamise kriteeriumid võtavad arvesse ka lisaainete naatriumi.

Muudatusettepanek 450
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) suhkru, rasva, küllastunud rasvhapete 
ja naatriumi või soola sisaldus.

Or. en

Selgitus

Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud energia, suhkru, rasva ja naatriumi (soola) 
rahvatervise tähenduses kõige olulisemate toitainetena kogu elanikkonna jaoks.
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Muudatusettepanek 451
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) suhkru, rasva, küllastunud rasvhapete 
ja naatriumi või soola sisaldus.

Or. en

Selgitus

Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud energia, suhkru, rasva ja naatriumi (soola) 
rahvatervise tähenduses kõige olulisemate toitainetena kogu elanikkonna jaoks.

Muudatusettepanek 452
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus,
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valkude, rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete sisaldus, süsivesikute 
sisaldus viitega suhkrusisaldusele ja soola 
sisaldus.

Or. en

Selgitus

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 
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The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels. 
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. (2)

Muudatusettepanek 453
Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Toitumisalane teave hõlmab peamisel 
väljal (edaspidi „pakendi esikülje
toitumisalane teave”):

(a) energiasisaldus; energiasisaldus, küllastunud rasvhapete, 
suhkru ja soola sisaldus.

(b) rasva, küllastunud rasvhapete 
sisaldus, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

Kohustuslik toitumisalane teave pakendi 
tagaküljel (edaspidi „pakendi tagakülje 
toitumisalane teave”) sisaldab lisaks lõike 
1 punktis a loetletud energia- ja toitainete 
sisaldusele järgmiste toitainete sisaldust:
(a) rasvad;
(b) valgud;
(c) süsivesikud
(e) kiudained;
(h) transrasvhapped.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
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käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Märgistus peab olema kohustuslik nii pakendi esi- kui ka tagaküljel, seejuures tuleb pakendi 
esiküljel esitada neli elementi: energiasisaldus, küllastunud rasvhapete, suhkru ja soola 
sisaldus, ning pakendi tagaküljel 8 elementi + transrasvhapped. 

Et transrasvhapped, kiudained ja valgud on kohustuslikud pakendi tagaküljel, tuleks need 
lõikes 2 esitatud loetelust välja jätta.

Muudatusettepanek 454
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) suhkru, rasva, küllastunud rasvhapete 
ja naatriumi või soola sisaldus.

Or. de

Selgitus

Märgistusel tuleks kohustuslike andmetena esitada ainult rahvatervise seisukohast kõige 
olulisem toitumisalane teave.
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Muudatusettepanek 455
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. a) Kohustuslik toitumisalane teave 
peamisel väljal hõlmab (edaspidi „pakendi 
esikülje toitumisalane teave”):

rasva, küllastunud rasvhapete, suhkru, 
soola ja energia sisaldust toidus.
2. b) Kohustuslik toitumisalane teave 
pakendi tagaküljel (edaspidi „pakendi 
tagakülje toitumisalane teave”) sisaldab 
lisaks lõike 1 punktis a loetletud toitainete 
sisaldusele järgmiste toitainete sisaldust:

(a) energiasisaldus;
(b) rasva, küllastunud rasvhapete 
sisaldus, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valgud;
(c) süsivesikud
(e) kiudained;
(h) transrasvhapped.
Esitada tuleks teave üksnes nende 
toitainete kohta, mida toode olulisel 
määral sisaldab.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
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aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid 
tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Märgistus ei tohiks kunagi olla eksitav. Tootes mitteesinevate toitainete märkimine võib olla 
eksitav. Näiteks Coca Cola võiks paista rasvu ja soola sisaldava tootena. Seetõttu tuleks 
märkida üksnes tootes sisalduvad toitained.

Muudatusettepanek 456
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist 
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Toitumisalase teabega märgistus
hõlmab järgmist (edaspidi „toitumisalase 
teabega märgistus”):

(a) energiasisaldus; (a) energiasisaldus (kalorisisaldus);
(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valkude, süsivesikute ja rasva sisaldus.

Or. de

Selgitus

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
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auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Muudatusettepanek 457
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valkude, rasva, küllastunud rasvhapete 
sisaldus, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

Or. de

Selgitus

Valku tuleb eluliselt olulise toitainena mainida toitumisalases teabes.

Muudatusettepanek 458
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus,
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja naatriumi sisaldus.

Or. en

Selgitus

Sool (naatriumkloriid) ei ole toidu puhul ainus naatriumi allikas. Lisaks naatriumkloriidile 
leidub mitmeid teisi naatriumsooli (naatriumglutamaat, naatriumkarbonaat ...). Märge 
„soolast pärinev naatrium” loetleks vaid minimaalse osa tegelikust sisaldusest ja ei annaks 
täpset teavet. 



PE418.218v01-00 114/174 AM\762307ET.doc

ET

Muudatusettepanek 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) rasva, küllastunud rasvhapete, suhkru, 
soola, süsivesikute, valkude ning kunstlike 
ja naturaalsete transrasvhapete sisaldus.

Or. en

Selgitus

Valkude ja transrasvhapete sisaldus on tarbijate jaoks oluline teave ja selle märkimine peaks 
seetõttu olema kohustuslik. Oluline on ka eristada kunstlikke ja naturaalseid 
transrasvhappeid, sest tootja võib mõjutada kunstlike transrasvhapete sisaldust.

Muudatusettepanek 460
Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valkude, süsivesikute ja rasva sisaldus.

Or. en
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Muudatusettepanek 461
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad kõnealuseid tooteid käsitleva 
kohustusliku toitumisalase teabe esitamise 
kohta. Need meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Käesolevat lõiget ei kohaldata 
alkoholisisaldusega jookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva toitumisalase teabe esitamise 
kohta tarbijatele. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kui erand tehakse küll veinidele, õllele ja piiritusjookidele, mitte aga teistele alkohoolsetele 
jookidele, ei ole võimalik saavutada tööstusharus üksmeelt. Teatavaid määratletud tooteid 
hakatakse soodustama ja teisi diskrimineerima. Tekiksid konkurentsimoonutused ja tarbijaid 
hakataks eri toodete koostisosi silmas pidades eksitama.
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Muudatusettepanek 462
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid 
tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Alkohoolsete jookide osas kohustuslikust 
energia ja toitainete sisalduse teabest 
peaks selguma energiasisaldus ja 
süsivesikute kogus.

Or. fi

Selgitus

Lisaained võivad mõnedes tootegruppides sisaldada märkimisväärses koguses naatriumi. 
Näiteks südamemärgi omistamise kriteeriumid võtavad arvesse ka lisaainete naatriumi.
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Muudatusettepanek 463
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid 
tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Alkohoolsete jookide puhul peab 
kohustuslik toitumisalane teave sisaldama 
energia- ja süsivesikute sisaldust.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
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veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

veini suhtes ning nõukogu määrustes (EÜ) 
nr 479/2008 ja nr 1601/1991 määratletud 
veinitoodete suhtes, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 110/2008, piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitse kohta1 artikli 2 lõikes 1 määratletud 
puuviljaveinide, õlle ja piiritusjookide 
ning teiste alkohoolsete jookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Alkohoolsed joogid ei peaks üldiselt kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse, vaid need 
vajavad eraldi reguleerimist. Sellega seoses tuleks esmalt jõuda selgusele põhimõtteliste 
küsimuste osas, sest näiteks piiritusjookide puhul oleks toitumisalase teabe võrdlusalus 
suurusjärgus 100 ml ülimalt murettekitav ning paljusid toiduainetes sisalduvaid toitaineid ei 
esine alkohoolsetes jookides.

Muudatusettepanek 465
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määrustes (EÜ) nr 479/2008 ja (EÜ) nr 
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veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt.

1601/1991 määratletud veini ja 
veinitoodete suhtes ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) 
nr […] (milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89) artikli 
2 lõikes 1 määratletud õlle ja 
piiritusjookide suhtes. Komisjon koostab 
[viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
käesoleva lõike kohaldamist kõnealuste 
toodete suhtes ja võib lisada aruandele 
ettepaneku konkreetsete meetmete 
võtmiseks, millega määratletakse eeskirjad 
kõnealuseid tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse 
vajaduse korral vastu järgmiste 
menetluste kohaselt:
(i) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 497/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta) (1) artikli 1 lõikes 
2 osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;
(ii) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad) (2) artikli 2 lõikes 1 
osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artiklis 13 sätestatud menetluse 
kohaselt;
(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89) (3) osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
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X sätestatud menetluse kohaselt;
(iv) muude alkohoolsete jookide puhul 
artikli 49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Veinide jaoks ette nähtud erandite ulatuse määratlust tuleks muuta tagamaks, et kõik nõukogu 
määruse 1601/1991 alusel määratletud ja reguleeritud veinitooted jäetaks välja koostisainete 
loetelu ja toitumisalase teabe esitamise kohustusest. Veinitooted on määratletud ja 
reguleeritud 29. aprilli 2008. aasta määruses (EÜ) nr 479/2008 veinituru ühise korralduse 
kohta ning nõukogu 10. juuni 1991. aasta määruses (EÜ) nr 1601/1991 aromatiseeritud 
veinide ja teiste veinitoodete kohta.

Muudatusettepanek 466
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad kõnealuseid tooteid käsitleva 
kohustusliku toitumisalase teabe esitamise 
kohta. Need meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 

Üle 1,2 mahuprotsendise 
alkoholisisaldusega joogid peavad 
vastama üksnes käesoleva artikli lõike 1 
punktile a. Komisjon koostab [viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta.
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sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Avaliku konsulteerimise tulemusena selgus, et täieliku toitumisalase teabe märkimist 
alkohoolsetele jookidele toetatakse vähe, kuid üldiselt oldi nõus, et energiasisalduse 
märkimine oleks tarbijatele kasulik. Võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks kõiki alkohoolseid 
jooke käsitleda võrdselt, et vältida konkurentsi kahjustavaid tagajärgi.

Muudatusettepanek 467
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt.

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määrustes (EÜ) nr 479/2008 ja (EÜ) nr 
1601/1991 määratletud veini ja 
veinitoodete suhtes ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) 
nr […] (milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89) artikli 
2 lõikes 1 määratletud õlle ja 
piiritusjookide suhtes. Komisjon koostab 
[viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
käesoleva lõike kohaldamist kõnealuste 
toodete suhtes ja võib lisada aruandele 
ettepaneku konkreetsete meetmete 
võtmiseks, millega määratletakse eeskirjad 
kõnealuseid tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse 
vajaduse korral vastu järgmiste 
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menetluste kohaselt:
(i) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 497/2008 (veinituru 
ühise korralduse kohta) (1) artikli 1 lõikes 
2 osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artikli 113 lõikes 1 sätestatud 
menetluse kohaselt;
(ii) nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EÜ) nr 1601/91 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad) (2) artikli 2 lõikes 1 
osutatud toodete puhul kõnealuse 
määruse artiklis 13 sätestatud menetluse 
kohaselt;
(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89) (3) osutatud 
toodete puhul kõnealuse määruse artiklis 
X sätestatud menetluse kohaselt;
(iv) muude alkohoolsete jookide puhul 
artikli 49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 

Alkohoolsete jookide puhul peab 
kohustuslik toitumisalane teave sisaldama 
energia- ja süsivesikute sisaldust.
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(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid 
tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Erieeskirju tuleks nõuda kõikide alkohoolsete jookide puhul, sest tarbijaid on vaja teavitada 
kõnealuste jookide peamiste toitainete, näiteks süsivesikute ja energiasisalduse, kvantiteedi ja 
kvaliteedi kohta.

Muudatusettepanek 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 

välja jäetud
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kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid 
tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Et käesoleva määruse eesmärk on tarbijate kõrgetasemeline tervisekaitse, siis on 
mõistetamatu, miks peaks eelistama just alkohoolseid jooke ja need märgistusnõuete 
kohaldamisest välja jätma.

Muudatusettepanek 470
Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped; (a) monoküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (b) polüküllastumata rasvhapped;
(d) polüoolid; (c) polüoolid;

(e) tärklis; (d) tärklis;
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(f) kiudained;
(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(e) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

Or. en

Selgitus

Märgistus peab olema kohustuslik nii pakendi esi- kui ka tagaküljel: nelja elemendi kohta 
esiküljel (energia, küllastunud rasvhapete, suhkru ja soola sisaldus) ning kaheksa elemendi ja 
transrasvhapete kohta pakendi tagaküljel.

Et transrasvhapete, kiudainete ja valkude sisalduse märkimine pakendi tagaküljele on 
kohustuslik, tuleks need lõike 2 loetelust välja jätta.

Muudatusettepanek 471
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalase teabega märgistus võib 
täiendavalt sisaldada ka ühe või mitme 
alljärgneva aine või kõnealuste ainete ja 
lõikes 1 nimetatud ainerühmade 
koostisosade koguseid:

(a) transrasvhapped; (a) transrasvhapped;

(a a) küllastunud rasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped;
(d) polüoolid;

(d) polüoolid;
(e) tärklis; (e) tärklis;

(f) kiudained; (f) kiudained;

(f a) suhkrud;
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(f b) naatrium;
(f c) kolesterool;

(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2 .

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2 .

(h a) teised ained määruse (EÜ) nr 
1925/2006 tähenduses. 

Or. de

Selgitus

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 
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Muudatusettepanek 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped; (a) monoküllastumata rasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) polüküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüoolid;
(d) polüoolid; (d) tärklis;

(e) tärklis; (e) kiudained;
(f) kiudained; (f) XI lisa A osa punktis 1 loetletud 

mis tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud 
mis tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

Or. en

Selgitus

Valkude ja transrasvhapete sisaldus on tarbijate jaoks oluline teave ja selle märkimine peaks 
seetõttu olema kohustuslik. Oluline on ka eristada kunstlikke ja naturaalseid 
transrasvhappeid, sest tootja võib mõjutada kunstlike transrasvhapete sisaldust.

Muudatusettepanek 473
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 2. Toitumisalane teave võib sisaldada 
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ühe või mitme alljärgneva aine koguseid: täiendavalt ka ühe või mitme alljärgneva 
aine koguseid:

(a) transrasvhapped; (a) transrasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped;
(d) polüoolid; (d) polüoolid;

(d a) kolesterool;
(e) tärklis; (e) tärklis;

(f) kiudained;
(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2 .

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2 .

(ha) teised XIII lisa A osas määratletud 
ained, samuti kõnealuste toitainete 
koostisosad.

Or. de

Selgitus

Muudatus tagab ka seni toitumisalase teabega seotud märgistuse osaks olnud toitainete 
kohustusliku esitamise.

Muudatusettepanek 474
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped; (a) transrasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped;
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(c a) kolesterool; 

(d) polüoolid; (d) polüoolid;

(e) tärklis; (e) tärklis;

(f) kiudained; (f) kiudained;

g) valgud; g) valgud;

(g a) süsivesikud; 

(g b) naatrium;

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2 .

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2 .

(h a) teised XIII lisa A osas määratletud 
ained.

Or. de

Selgitus

Toidukäitlejatel peaks olema võimalus esitada toitumisalase teabega märgistuse raames soovi 
korral andmeid täiendavate toitainete ja teiste ainete kohta. Lisaks on vajalik artikli 29 lõike 
1 muudatusettepaneku selgitus. 

Muudatusettepanek 475
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada 
täiendavalt ka ühe või mitme alljärgneva 
aine koguseid:

(a) transrasvhapped; (a) küllastunud rasvhapped;

(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped;
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(c a) transrasvhapped;
(c b) kolesterool;
(c c) suhkur;

(d) polüoolid; (d) polüoolid;

(e) tärklis; (e) tärklis;

(f) kiudained; (f) kiudained;

(g) valgud; (g) naatrium;

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2 .

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2 .

(h a) teised XIII lisa A osas määratletud 
ained, samuti kõnealuste toitainete 
koostisosad.

Or. de

Selgitus

Muudatus tagab ka seni toitumisalase teabega märgistuse osaks olnud toitainete kohustusliku 
esitamise. Kõik toitumissoovitused põhinevad nimetatud makrotoitainetel, tarbijad on 
sedalaadi andmete esitamisega harjunud ja selle „ära õppinud“.

Muudatusettepanek 476
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped; (a) monoküllastumata rasvhapped;

(c) polüküllastumata rasvhapped; (b) polüküllastumata rasvhapped;
(d) polüoolid; (c) polüoolid;

(e) tärklis; (d) tärklis;
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(f) kiudained;
(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(e) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

Or. en

Selgitus

Transrasvhapped, kiudained ja valgud tuleks lisada pakendi tagaküljel esitatava kohustusliku 
teabe hulka ja seega tuleks need käesolevast loetelust välja jätta.

Muudatusettepanek 477
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

(a) transrasvhapped;
(b) monoküllastumata rasvhapped; (a) monoküllastumata rasvhapped;
(c) polüküllastumata rasvhapped; (b) polüküllastumata rasvhapped;

(d) polüoolid; (c) polüoolid;
(e) tärklis; (d) tärklis;

(f) kiudained;
(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(e) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

Or. en



PE418.218v01-00 132/174 AM\762307ET.doc

ET

Selgitus

Transrasvhapped, kiudained ja valgud on olulised toitained, mis tuleks lisada pakendi 
tagaküljel esitatava kohustusliku toitumisalase teabe hulka.

Muudatusettepanek 478
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) transrasvhapped; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 29 lõike 1 punkti b käsitleva muudatusettepanekuga transrasvhapete 
kohustusliku esitamise kohta kohustuslikus toitumisalases teabes tuleks transrasvhapped 
artikli 29 lõikest 2 välja jätta.

Muudatusettepanek 479
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) transrasvhapped; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tarbijate hulgas on suur nõudmine teada saada, kas tarbitavad toiduained sisaldavad 
transrasvhappeid. Komisjoni ettepanekus leitakse sellegipoolest, et see toiteaine tuleb ära 
märkida üksnes vabatahtlikult. Muudatusettepanekuga tahetakse lisada transrasvhapped 
kohustusliku toitumisalase teabe hulka.
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Muudatusettepanek 480
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) süsivesikud;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 29 lõiget 1 käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 481
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) süsivesikud; 

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 29 lõiget 1 käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 482
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) süsivesikud;

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas artikli 29 lõigete 1 käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 483
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt g a (uus) – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kolesterool;
(g b) naatrium;

Or. en

Selgitus

Et vabatahtlikult märgitavate toitainete loetelu oleks ammendavam.

Muudatusettepanek 484
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) valgud; välja jäetud

Or. de

Selgitus

Valgud lisati artikli 29 lõike 1 punkti b.
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Muudatusettepanek 485
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisuguste ainete koguse märkimine, 
mis kuuluvad ühte lõikes 2 märgitud 
toitainekategooriasse või on selle 
koostisosad, on nõutav, juhul kui esitatakse 
toitumisalane või tervisealane väide.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 486
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisuguste ainete koguse märkimine, 
mis kuuluvad ühte lõikes 2 märgitud 
toitainekategooriasse või on selle 
koostisosad, on nõutav, juhul kui esitatakse 
toitumisalane või tervisealane väide.

3. Niisuguste ainete koguse märkimine, 
mis kuuluvad ühte lõikes 2 märgitud 
toitainekategooriasse või on selle 
koostisosad, on nõutav, juhul kui nende 
kohta esitatakse toitumisalane või 
tervisealane väide.

Or. en

Selgitus

Selgem säte.
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Muudatusettepanek 487
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib lõigetes 1 ja 2 esitatud 
loetelusid muuta. Meetmed, mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse vähem 
olulisi sätteid nende täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Toitainete loetelu muutmisel on suur mõju; seetõttu tuleks see jätta seadusandja ülesandeks.

Muudatusettepanek 488
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib sätestada ja esitada XII 
lisas XI lisa A osa punktis 1 nimetatud 
vitamiinide ja mineraalide 
ümberarvestuskoefitsiendid, et nende 
sisaldust toidus saaks täpsemalt arvutada. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Komisjon sätestab ja esitab XII lisas XI 
lisa A osa punktis 1 nimetatud vitamiinide 
ja mineraalide ümberarvestuskoefitsiendid, 
et nende sisaldust toidus saaks täpsemalt 
arvutada. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Mitmesugused vitamiinid, nagu vitamiin A ja vitamiin E, esinevad erinevates keemilistes 
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vormides, millel on inimorganismis erinev füsioloogiline aktiivsus. Et esitada usaldusväärset 
teavet, tuleks kõnealuseid erinevusi ümberarvestustegurite määramisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 489
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib sätestada ja esitada XII 
lisas XI lisa A osa punktis 1 nimetatud 
vitamiinide ja mineraalide 
ümberarvestuskoefitsiendid, et nende 
sisaldust toidus saaks täpsemalt arvutada.
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Komisjon sätestab ja esitab XII lisas XI 
lisa A osa punktis 1 nimetatud vitamiinide 
ja mineraalide ümberarvestuskoefitsiendid, 
et nende sisaldust toidus saaks täpsemalt 
arvutada. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Tuleks tagada vitamiinide ja mineraalide sisalduse arvutamine ühtsete ümberarvestustegurite 
alusel.

Muudatusettepanek 490
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib sätestada ja esitada XII 
lisas XI lisa A osa punktis 1 nimetatud 
vitamiinide ja mineraalide 
ümberarvestuskoefitsiendid, et nende 
sisaldust toidus saaks täpsemalt arvutada. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 

2. Komisjon sätestab ja esitab XII lisas XI 
lisa A osa punktis 1 nimetatud vitamiinide 
ja mineraalide ümberarvestuskoefitsiendid, 
et nende sisaldust toidus saaks täpsemalt 
arvutada. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 



PE418.218v01-00 138/174 AM\762307ET.doc

ET

nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Mitmesugused vitamiinid, nagu vitamiin A ja vitamiin E, esinevad erinevates keemilistes 
vormides, millel on inimorganismis erinev füsioloogiline aktiivsus. Et esitada usaldusväärset 
teavet, tuleks kõnealuseid erinevusi teisendustegurite määramisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib sätestada ja esitada XII 
lisas XI lisa A osa punktis 1 nimetatud 
vitamiinide ja mineraalide 
ümberarvestuskoefitsiendid, et nende 
sisaldust toidus saaks täpsemalt arvutada. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Komisjon sätestab ja esitab XII lisas XI 
lisa A osa punktis 1 nimetatud vitamiinide 
ja mineraalide ümberarvestuskoefitsiendid, 
et nende sisaldust toidus saaks täpsemalt 
arvutada. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Mitmesugused vitamiinid, nagu vitamiin A ja vitamiin E, esinevad erinevates keemilistes 
vormides, millel on inimorganismis erinev füsioloogiline aktiivsus. Et esitada usaldusväärset 
teavet, tuleks kõnealuseid erinevusi ümberarvestustegurite määramisel arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 492
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavalt konkreetsele juhule peavad 
esitatud väärtused olema keskmised 
väärtused, mille aluseks on:

4. Vastavalt konkreetsele juhule peavad 
esitatud väärtused olema keskmised 
väärtused minimaalse säilimisaja 
kuupäeva lõpu seisuga ja asjakohaseid 
hälbeid arvesse võttes, mille aluseks on:

(a) tootja läbiviidud toidu analüüs või (a) tootja läbiviidud toidu analüüs või

(b) arvutus toidu koostisosade teadaoleva 
või tegeliku toiduenergia keskmise 
väärtuse järgi või

(b) arvutus toidu koostisosade teadaoleva 
või tegeliku toiduenergia keskmise 
väärtuse järgi või

(c) arvutus üldkehtivate ja üldiselt 
heakskiidetud andmete järgi.

(c) arvutus üldkehtivate ja üldiselt 
heakskiidetud andmete järgi.

Energiat ja toitaineid käsitlevate väidete 
rakenduseeskirjad deklareeritud koguste 
täpseks määramiseks, näiteks deklareeritud 
koguste ja ametliku kontrolli käigus 
tuvastatud koguste erinevuse määramiseks, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 2 osutatud 
korras.

Energiat ja toitaineid käsitlevate väidete 
rakenduseeskirjad deklareeritud koguste 
täpseks määramiseks, näiteks deklareeritud 
koguste ja ametliku kontrolli käigus 
tuvastatud koguste erinevuse määramiseks, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 2 osutatud 
korras pärast asutuse esitatud arvamust, 
määruse jõustumisel.

Or. de

Selgitus

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.
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Muudatusettepanek 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiat ja toitaineid käsitlevate väidete 
rakenduseeskirjad deklareeritud koguste 
täpseks määramiseks, näiteks deklareeritud 
koguste ja ametliku kontrolli käigus 
tuvastatud koguste erinevuse määramiseks, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 2 osutatud 
korras.

Energiat ja toitaineid käsitlevate väidete 
rakenduseeskirjad deklareeritud koguste 
täpseks määramiseks, näiteks deklareeritud 
koguste ja ametliku kontrolli käigus 
tuvastatud koguste erinevuse määramiseks, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras.

Or. en

Selgitus

Deklareeritud koguste ja ametliku kontrolli käigus tuvastatud koguste erinevuse määramine 
on oluline määruse kohaldamisel ja tuleks seega otsustada kontrolliga regulatiivmenetluse 
korras.

Muudatusettepanek 494
Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31

Väljendamisviisid

Artikkel 31

Väljendamisviisid
1. Artikli 29 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
energia ja toitainete või nende 
komponentide kogus väljendatakse XIII 
lisa A osas loetletud mõõtühikutes.

1. Artikli 29 lõikes 1 osutatud energia ja 
toitainete või nende komponentide kogus 
väljendatakse XIII lisa A osas loetletud 
mõõtühikutes.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml ja portsjoni kohta. Vajaduse korral 
väljendatakse kogust portsjoni kohta
vastavalt artikli 32 lõikele 3.

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 3. Pakendi esikülje toitumisalase teabe 
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väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

hulka kuuluvate artikli 29 lõikes 1 
osutatud toitainete koguseid väljendatakse 
värvikoodide süsteemi abil. Roheline, 
kollane ja punane värv näitavad, kas 
tegemist on madala, keskmise või kõrge 
kõnealuste toitainete sisaldusega toiduga. 
Teave esitatakse 100 grammi või 100 ml 
kohta. Kõnealuste toitainete kõrge, 
keskmise ja madala sisalduse 
võrdluskogused määratletakse artikli 49 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt Euroopa 
Toiduohutusameti arvamuse põhjal.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta, 
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõikes 1 osutatud kohustuslik teave 
küllastunud rasvhapete ja transrasvhapete 
kohta, esitatakse kooskõlas XIII lisa B 
osaga.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab uuringut, mis näitas, et tarbijad soovivad pakendi 
esiküljel piiratud toitumisalase teabe esitamist koos selgitava osaga. Nad eelistavad punase, 
merevaikkollase ja rohelise värvi kasutamist, et märkida, kas tegemist on kõrge, keskmise või 
madala kõnealuste toitainete sisaldusega toiduga. Kõrge, keskmise või madala toitainete 
sisalduse võrdluskogused tuleks määrata Euroopa Toiduohutusameti sõltumatu teadusliku 
arvamuse põhjal.

Muudatusettepanek 495
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 29 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
energia ja toitainete või nende 

1. Artikli 29 lõikes 1 osutatud energia ja 
toitainete või nende komponentide kogus 
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komponentide kogus väljendatakse XIII 
lisa A osas loetletud mõõtühikutes.

väljendatakse XIII lisa A osas loetletud 
mõõtühikutes.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml ja portsjoni kohta. Vajaduse korral 
väljendatakse kogust portsjoni kohta
vastavalt artikli 32 lõikele 3.

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Pakendi esiküljel oleva toitumisalase 
teabe hulka kuuluvate artikli 29 lõike 1 
punktis a osutatud toitainete koguseid 
väljendatakse värvikoodide süsteemi abil. 
Roheline, kollane ja punane värv 
näitavad, kas tegemist on madala, 
keskmise või kõrge kõnealuste toitainete 
sisaldusega toiduga. Teave esitatakse 100 
grammi või 100 ml kohta. Kõnealuste 
toitainete kõrge, keskmise ja madala 
sisalduse võrdluskogused määratletakse 
artikli 49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt Euroopa 
Toiduohutusameti arvamuse põhjal.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta,
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõikes 1 osutatud kohustuslik teave 
küllastunud rasvhapete ja transrasvhapete 
kohta, esitatakse kooskõlas XIII lisa B 
osaga.

Or. {EN}en

Muudatusettepanek 496
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
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ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

ml ja portsjoni kohta. Vajaduse korral 
väljendatakse kogust portsjoni kohta
vastavalt artikli 32 lõigetele 2 ja 3.

Or. en

Selgitus

Toote energia ja toitainete kogust väljendatakse alati 100 grammi või 100 ml kohta, et vältida 
tarbija eksitamist ja võimaldada toodete hõlpsat võrdlemist. Lisaks esitatakse pakendi 
tagaküljel teave portsjoni kohta.

Muudatusettepanek 497
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml ja portsjoni kohta. Vajaduse korral 
väljendatakse vastavalt artikli 32 lõigetele 
2 ja 3 kogust portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

See võimaldab toodete lihtsat võrdlemist, kuna vastasel juhul võidakse väljendada 
toitumisalast teavet nii, et seda oleks keeruline võrrelda.

Muudatusettepanek 498
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
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ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

ml kohta. Lisaks võib energia ja toitainete 
kogust väljendada portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

Et viia muudatusettepaneku 101 eestikeelne versioon kooskõlla dr Sommeri raporti projekti 
saksakeelse originaalversiooniga.

Muudatusettepanek 499
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse kooskõlas 
netokoguse mõõtühikuga 100 grammi või 
portsjoni kohta.

Or. de

Selgitus

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.



AM\762307ET.doc 145/174 PE418.218v01-00

ET

Muudatusettepanek 500
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta ning täiendavalt toidu 
netokoguse kohta. 

Or. de

Selgitus

100 g või 100 ml aluseks võtmine toidus sisalduva energia või toitainete koguse väljendamisel 
muudab toidud omavahel võrreldavaks ja annab seega tarbijale väärtusliku vahendi 
ostuotsuse tegemiseks. Sellest väljendamisviisist ei tohiks seetõttu kindlasti loobuda. Lisaks 
tuleks tarbijat teavitada ka sellest, millise energia- või toitainete koguse ta toidutoote 
tervikuna ärakasutamisel tarbib.

Muudatusettepanek 501
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
või nende koostisosade kogust 
väljendatakse 100 grammi või 100 ml 
kohta. Lisaks võib koguseid väljendada
portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

Et tarbijatel oleks võimalik võrrelda samasse kategooriasse kuuluvaid eri toiduaineid, 
olenemata pakendite suurusest ja sisust, on kohustuslik väljendada energia ja toitainete 
sisaldust alati 100 grammi ja 100 ml kohta. Lisaks peaks tootja soovi korral olema võimalik 
väljendada koguseid portsjoni kohta. 
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Muudatusettepanek 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml ja portsjoni kohta, juhul kui toit on 
pakendatud üksikportsjonitena.

Or. en

Selgitus

Kui toit on selgelt pakendatud portsjonitena (nt jogurti, maiustuste jne puhul), peab energia 
ja toitainete koguse väljendamine seostuma ka portsjoni suurusega, sest nii on teave 
tarbijatele arusaadavam. Seotud artiklit 32 käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 503
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta. Lisaks võib energia ja toitainete 
kogust väljendada portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

Et viia muudatusettepaneku 101 eestikeelne versioon kooskõlla dr Sommeri raporti projekti 
saksakeelse originaalversiooniga.
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Muudatusettepanek 504
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta. Lisaks võib energia ja toitainete 
kogust väljendada portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

Et viia muudatusettepaneku 101 eestikeelne versioon kooskõlla dr Sommeri raporti projekti 
saksakeelse originaalversiooniga.

Muudatusettepanek 505
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet võib 
väljendada XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.
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Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Muudatusettepanek 506
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Kohustuslikku toitumisalase teabega 
märgistust võib vajadusel väljendada XI 
lisa B osas sätestatud võrdluskoguse 
protsendina 100 grammi või 100 milliliitri 
või portsjoni kohta. Vajadusel 
väljendatakse vitamiinide ja mineraalide 
sisaldus samuti võrdluskoguse protsendina, 
nagu on sätestatud XI lisa A osa punktis 1.

Or. de

Selgitus

Keeleline kohandamine ingliskeelse tekstiga („as appropiate“). 

Soovitatava päevase tarbimise koguse kohustuslik esitamine on vastuolus soovitatava päevase 
tarbimise koguse algatuse vabatahtliku iseloomuga ja tuleb seetõttu tagasi lükata. Käesoleval 
ajal rakendatakse soovitatava päevase tarbimise esitamist Euroopa toidutööstuses eri toitude 
puhul ja tutvustatakse tarbijatele. Vastavalt ELi tasandil kokkulepitule tuleb nüüd ära oodata 
esimesed andmed toidutööstuse märgistamisalgatuse edukuse kohta.

Muudatusettepanek 507
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 

3. Pakendi esikülje toitumisalase teabe 
hulka kuuluvate artikli 29 lõike 1 punktis 
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võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

a osutatud toitainete koguseid 
väljendatakse värvikoodide süsteemi abil. 
Roheline, kollane ja punane värv 
näitavad, kas tegemist on madala, 
keskmise või kõrge kõnealuste toitainete 
sisaldusega toiduga. Teave esitatakse 100 
grammi või 100 ml kohta. Kõnealuste 
toitainete kõrge, keskmise ja madala 
sisalduse võrdluskogused määratletakse 
artikli 49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt Euroopa 
Toiduohutusameti arvamuse põhjal. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab uuringut, mis näitas, et tarbijad soovivad pakendi 
esiküljel piiratud toitumisalase teabe esitamist koos selgitava osaga. Nad eelistavad punase, 
kollase ja rohelise värvi kasutamist, et märkida, kas tegemist on kõrge, keskmise või madala 
kõnealuste toitainete sisaldusega toiduga. Kõrge, keskmise või madala toitainete sisalduse 
võrdluskogused tuleks määrata Euroopa Toiduohutusameti sõltumatu teadusliku arvamuse 
põhjal.

Muudatusettepanek 508
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri kohta. Vajadusel 
väljendatakse vitamiinide ja mineraalide 
sisaldus samuti võrdluskoguse protsendina, 
nagu on sätestatud XI lisa A osa punktis 1.
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Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek samalt ettepaneku esitajalt, kes tegi ka artikli 31 lõike 2 
muudatusettepaneku, tagab, et toitumisalase teabe esitamisel võetakse alati võrdlusaluseks 
100g/100ml ning portsjoni suurust võib võrdlusalusena kasutada ainult täiendavalt. Seetõttu 
tuleb välja jätta sõnad „või portsjoni”.

Muudatusettepanek 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Pakendi esikülje toitumisalase teabe 
hulka kuuluvate artikli 29 lõike 1 punktis 
a osutatud toitainete koguseid 
väljendatakse värvikoodide süsteemi abil. 
Roheline, kollane ja punane värv 
näitavad, kas tegemist on madala, 
keskmise või kõrge kõnealuste toitainete 
sisaldusega toiduga. Teave esitatakse 100 
grammi või 100 ml kohta. Kõnealuste 
toitainete kõrge, keskmise ja madala 
sisalduse võrdluskogused määratletakse 
artikli 49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt Euroopa 
Toiduohutusameti arvamuse põhjal. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab uuringut, mis näitas, et tarbijad soovivad pakendi 
esiküljel piiratud toitumisalase teabe esitamist koos selgitava osaga. Nad eelistavad punase, 
merevaikkollase ja rohelise värvi kasutamist, et märkida, kas tegemist on kõrge, keskmise või 
madala kõnealuste toitainete sisaldusega toiduga. Kõrge, keskmise või madala toitainete 
sisalduse võrdluskogused tuleks määrata Euroopa Toiduohutusameti sõltumatu teadusliku 
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arvamuse põhjal.

Muudatusettepanek 510
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti 
võrdluskoguse protsendina, nagu on 
sätestatud XI lisa A osa punktis 1.

3. Pakendi esikülje toitumisalase teabe 
hulka kuuluvate artikli 29 lõike 1 punktis 
a osutatud toitainete koguseid 
väljendatakse värvikoodide süsteemi abil. 
Roheline, kollane või merevaikkollane ja 
punane värv näitavad, kas tegemist on 
madala, keskmise või kõrge kõnealuste 
toitainete sisaldusega toiduga. Teave 
esitatakse 100 grammi või 100 ml kohta. 
Kõnealuste toitainete kõrge, keskmise ja 
madala sisalduse võrdluskogused 
määratletakse artikli 49 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt Euroopa Toiduohutusameti
arvamuse põhjal.
Värvikoodide süsteemi kohaldatakse 
pooltoodetena valmistatud toitude suhtes, 
sest nende puhul on tarbijatel keeruline 
toitainete sisalduse kohta teavet saada. 
Pooltoodetena valmistatud toidud viitavad 
pakendatud toitudele, mis on 
tarbimisvalmis või ei nõua enne tarbimist 
tarbija poolt muud ettevalmistust kui vee 
lisamine, sulatamine, kuumutamine või 
küpsetamine. Niisuguste toitude hulka 
kuuluvad näiteks võileivad, valmistoidud, 
burgerid, vorstid, pirukad, küpsetised ja 
eri täidisega pirukad („quiche’id”), 
paneeritud, kattega või vormitud liha, 
lihaasendaja, linnuliha, kala ja sarnased 
tooted, sealhulgas kastmetes tooted, pitsad 
ja hommikuhelbed.

Or. en
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Selgitus

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA. 

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Muudatusettepanek 511
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. de

Selgitus

Kindlaksmääratud võrdluskoguste aluseks on võetud keskmise 40aastase naise päevane 
vajadus ning need välistavad seega laiade elanikerühmade erivajadused. Laste ja eakate 
inimeste päevane vajadus on näiteks teistsugune ning selline väljendamisviis võib neid 
eksitada. Päevase vajaduse esitamisel jäetakse tähelepanuta ka erinev kalorivajadus 
tulenevalt eri kutsealadel töötamisest.
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Muudatusettepanek 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse ka XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri ja portsjoni kohta, juhul kui 
toit on pakendatud üksikportsjonina. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

Võrdluskoguse protsent on enamiku tarbijate jaoks väärtuslik teave ja seetõttu tuleks see 
esitada.

Muudatusettepanek 513
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet võib 
väljendada XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina portsjoni kohta 
vastavalt artikli 32 lõigetele 2 ja 3. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en
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Selgitus

Viide päevastele kogustele peaks jääma vabatahtlikuks, et mitte luua VKEdele lisakoormust. 
Võrdluskoguse esitamine portsjoni kohta on tarbijate jaoks palju asjakohasem, kuna teave 
100 grammi / 100 ml kohta võib olla mõttetu ja eksitav.

Muudatusettepanek 514
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

Soovitatava päevase tarbimise koguse (GDA) märgistus ei anna tarbijatele piisavat teavet. 
Näiteks ½ liitrit Coca-Colat on kaks portsjonit, isegi kui selle tarbib tavaliselt üks inimene. 
Suhkrusisaldust arvesse võttes tunduks õun vähem tervislik kui Kinderi piimašokolaad või 
kartulikrõpsud ja see paneks tarbija mõtlema, et puuvilja, piimašokolaadi või kartulikrõpsude 
söömisel ei ole olulist erinevust.

Muudatusettepanek 515
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 

3. Lisaks lõigetes 1 ja 2 ettenähtud 
kohustuslikule toitumisalasele teabele 100 
grammi või 100 milliliitri kohta võib 
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100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

andmeid väljendada XI lisa B osas 
sätestatud võrdluskoguse protsendina 100 
grammi või 100 milliliitri või portsjoni 
kohta. Vajadusel väljendatakse vitamiinide 
ja mineraalide sisaldus samuti 
võrdluskoguse protsendina, nagu on 
sätestatud XI lisa A osa punktis 1.

Or. de

Selgitus

Soovitatava päevase tarbimise koguse esitamine peaks olema vabatahtlik. Soovitatav päevase 
tarbimise kogus portsjoni kohta on tarbija jaoks kasulikum kui soovitatav päevase tarbimise 
kogus 100 grammi või 100 milliliitri kohta.

Muudatusettepanek 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

Soovitatava päevase tarbimise koguse (GDA) kava, mille töötas välja toiduainetööstus, ei 
põhine tingimata toitumisalaselt teaduslikul alusel. Lisaks puudub siiani GDA-kava 
kohaldamisel teaduslikult hinnatud kogemus ja see ei võimalda tarbijatel teha teadlikke 
valikuid.
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Muudatusettepanek 517
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly. 
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Muudatusettepanek 518
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 519
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet võib 
väljendada XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina portsjoni kohta 
vastavalt artikli 32 lõigetele 2 ja 3. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. en

Selgitus

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
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burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Muudatusettepanek 520
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Energia alast teavet väljendatakse XI 
lisa B osas sätestatud võrdluskoguse 
protsendina portsjoni kohta. Võimalik on 
esitada täiendavaid andmeid XI lisa B 
osas sätestatud võrdluskoguste protsendi 
kohta sealsamas loetletud toitainete osas. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. de

Selgitus

Lõike 3 muudatus tagab soovitatava päevase tarbimise koguse kohustusliku esitamise ainult 
seoses energiaga ja ainult portsjoni kohta. Täiendavad kohustused koormaksid tarbijat 
ülemääraselt. Soovitatava päevase tarbimise koguse esitamine 100 grammi või milliliitri 
kohta ei ole otstarbekas, sest tarbitakse portsjon ja näidata tuleb portsjoni osa päevase 
tarbimiskoguse sihtväärtuses.
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Muudatusettepanek 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. 6 kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist ja võttes arvesse 
Euroopa Toiduohutusameti soovitusi, 
määrab Euroopa Komisjon energia ja 
valitud toitainete, välja arvatud 
vitamiinide ja mineraalide, 
võrdluskogused, mis lisatakse XI lisa B 
osasse. Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
selle täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

XI lisas praegu ettenähtud väärtused ei tulene sõltumatust uuringust ja erinevad näiteks 
Ühendkuningriigi Toiduainete Standardiameti või Maailma Terviseorganisatsiooni 
soovitustest. Praegu töötab Euroopa Toiduohutusamet niisuguste võrdluskoguste 
väljatöötamise kallal ja esitab oma ettepanekud eelduste kohaselt 2009. aasta kevadel. 
Kõnealuseid ettepanekuid tuleks võrdluskoguste määratlemisel arvesse võtta. Seotud XI lisa B 
osa käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 522
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisaks võib vabatahtlikult ning juhul, 
kui see on otstarbekas, väljendada teabe 
XI lisa B osas sätestatud võrdluskoguse 
protsendina laste jaoks.
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Or. de

Selgitus

Lisaks on otstarbekas väljendada toitumisalane teave spetsiaalselt lastele toodetud toitude 
puhul laste jaoks kindlaksmääratud soovitatava päevase tarbimise võrdluskoguse 
protsendina.

Muudatusettepanek 523
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta, 
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete ja 
transrasvhapete kohta, esitatakse 
kooskõlas XIII lisa B osaga.

Or. en

Selgitus

See on tarbijate jaoks huvipakkuv teave.

Muudatusettepanek 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta, 
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete ja 
transrasvhapete kohta, esitatakse 
kooskõlas XIII lisa B osaga.
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Or. en

Selgitus

Viitab artikli 29 lõiget 1 käsitlevale muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 525
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta, 
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete ja 
transrasvhapete kohta, esitatakse 
kooskõlas XIII lisa B osaga.

Or. en

Selgitus

Transrasvhapped on osa kohustuslikust toitumisalasest teabest lisaks küllastunud 
rasvhapetele ja seetõttu jäetakse need vabatahtlike andmete hulgast välja.

Muudatusettepanek 526
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta, 
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed esitatakse 
kooskõlas XIII lisa B osaga.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on selgitamine.

Muudatusettepanek 527
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Toitumisalase teabe esitamine muul 
viisil on lubatud, tingimusel, et see on 
kooskõlas määruses sätestatud ülejäänud 
nõuetega, eriti artikli 7 nõuetega. 
Komisjon võib artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
vastu võtta suunised toitumisalase teabe 
teatavate teiste väljendamisviiside 
kasutamise kohta.

Or. de

Selgitus

Muudatus tagab, et ka tulevikus on võimalik esitada lisaks kohustuslikule teabele täiendavat 
toitumisalast teavet. Komisjoni ettepaneku kohaselt on see võimalik ainult juhul, kui 
liikmesriigid või komisjon esitavad vastavad soovitused. See tooks kaasa täiendava 
bürokraatia, mis lükatakse tagasi.

Muudatusettepanek 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta 
esitatavale toitumisalasele teabele, võib 
seda teavet väljendada ka portsjoni kohta, 
mille suurus on märgistusel esitatud, 

välja jäetud
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tingimusel, et on näidatud, mitut 
portsjonit pakend sisaldab.
2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.
3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete 
puhul, mis sisaldavad mitut eraldi 
pakendamata portsjoni, kehtestab 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 31 lõiget 2 käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 529
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille 
suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut portsjonit 
pakend sisaldab.

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, väljendatakse seda 
teavet portsjoni kohta ja näidatakse, mitut 
portsjonit pakend sisaldab. 

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.
3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete puhul, 
mis sisaldavad mitut eraldi pakendamata 
portsjoni, kehtestab komisjon. Meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva määruse 

3. Andmete esitamise portsjoni kohta 
vastavalt lõikele 1 pakendites müüdavate 
toodete puhul, mis sisaldavad mitut eraldi 
pakendamata portsjoni, kehtestab 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
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vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Et pakendi esiküljel on kasulik väljendada energia ja toitainete kogused 100 grammi kohta, 
sest see võimaldab tooteid omavahel võrrelda, on pakendi esiküljel kasulik väljendada ka 
koguseid portsjoni kohta.

Muudatusettepanek 530
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 
on märgistusel esitatud, tingimusel, et on 
näidatud, mitut portsjonit pakend sisaldab.

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud teavet pakendi 
tagaküljel väljendada ka portsjoni kohta, 
mille suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut portsjonit 
pakend sisaldab.

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.
3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete puhul, 
mis sisaldavad mitut eraldi pakendamata 
portsjoni, kehtestab komisjon. Meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta vastavalt lõikele 1 pakendites 
müüdavate toodete puhul, mis sisaldavad 
mitut eraldi pakendamata portsjoni, 
kehtestab komisjon. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Portsjonite suurused ei ole ELis ühtlustatud. Seetõttu tuleks teavet väljendada alati 100 ml või 
100 grammi kohta ning lisaks võib esitada teabe portsjoni kohta. 

Muudatusettepanek 531
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 
on märgistusel esitatud, tingimusel, et on 
näidatud, mitut portsjonit pakend sisaldab.

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 
on märgistusel esitatud, tingimusel, et on 
näidatud, mitut portsjonit pakend sisaldab.

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina või 
ühesuguse suurusega üksikportsjonid on 
selgelt eristatavad ja eelnevalt 
portsjoniteks jagatud.

3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete 
puhul, mis sisaldavad mitut eraldi 
pakendamata portsjoni, kehtestab 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta lõikes 2 sätestatud juhtumitest 
erinevate juhtumite korral kehtestab 
pärast huvirühmadega konsulteerimist 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Lõike 2 muudatus tagab, et üksikportsjonitena müüdavate toitude puhul või kui portsjonid on 
selgelt ära märgitud, võib toitumisalase teabe aluseks võtta eranditult portsjoni. Lõike 3 
muudatuse eesmärgiks on selgitamine.
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Muudatusettepanek 532
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 
on märgistusel esitatud, tingimusel, et on 
näidatud, mitut portsjonit pakend sisaldab.

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
kohustuslikule toitumisalasele teabele, 
võib seda teavet väljendada ka portsjoni 
kohta, mille suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut portsjonit 
pakend sisaldab, ning et portsjonite 
suuruste puhul on arvestatud 
tegelikkusega ja need esitatakse või neid 
selgitatakse keskmisele tarbijale 
arusaadaval viisil. Komisjon töötab koos 
toidukäitlejate ja liikmesriikide pädevate 
asutustega välja suunised tegelikkust 
arvestavate portsjonite suuruste esitamise 
kohta. Need meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Portsjoni suuruse määratlus teenib tarbijate reaalsustaju huve. Nii on tarbijatel näiteks 
kaheksast ühikust või tükist koosnevat portsjonit (küpsised) või poole tassi suurust portsjonit 
(nt pähklid) lihtsam tajuda kui vastavaid koguseid grammides. Portsjoni suurus peaks lisaks 
sellele lähtuma tarbijate tegelikkusele vastavast keskmisest tarbimisest, et vältida eksitavate 
andmete esitamist. (Sageli esitatav 25grammine portsjoni suurus on näiteks osutunud 
tegelikkust mittearvestavaks võrdlusaluseks).
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Muudatusettepanek 533
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille 
suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut portsjonit 
pakend sisaldab.

1. Lisaks 100 grammi või 100 milliliitri 
kohta esitatavale toitumisalase teabega 
märgistusele võib seda teavet väljendada 
portsjoni kohta, tingimusel, et on näidatud 
portsjoni suurus.

Or. de

Selgitus

Keeleline kohandamine ingliskeelse tekstiga („in addition”). 

Tarbija eksitamise ärahoidmiseks peaks olema võimalik esitada toitumisalase teabega 
märgistus portsjoni kohta juhul, kui portsjoni suurus on ühetähenduslikult tootele märgitud. 
Täiendav pakendis sisalduvate portsjonite arvu näitamine peaks olema võimalik 
vabatahtlikkuse alusel.

Muudatusettepanek 534
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille 
suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut portsjonit 
pakend sisaldab.

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, väljendatakse seda 
teavet portsjoni kohta pakendi tagaküljel 
ja näidatakse, mitut portsjonit pakend 
sisaldab.

Or. en



PE418.218v01-00 168/174 AM\762307ET.doc

ET

Selgitus

Teave tuleb alati esitada 100 grammi või 100 ml kohta, et vältida tarbijate eksitamist. See 
võimaldab ka toodete selget ja lihtsat võrdlemist. Lisateave portsjoni kohta esitatakse pakendi 
tagaküljel, sest see võib mõnel tarbijal aidata hinnata tarbitava toidu koguseid.

Muudatusettepanek 535
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sama esitaja artikli 31 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepaneku kohaselt võib portsjoni 
suurust kasutada ainult täiendavalt lisaks võrdlusalustele 100 grammi või 100 milliliitrit. 
Lõige 2 tuleb seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 536
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonitena.

2. Toitumisalane teave portsjoni kohta 
võib igal juhul olla ainult täienduseks 
toitumisalasele teabele 100 grammi või 
100 milliliitri kohta.

Or. hu
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Selgitus

Energia- ja toitainesisalduse andmine 100 grammi või 100 milliliitri kohta võimaldab tarbijal 
tooteid üksteisega otseselt võrrelda. Igal juhul on vajalik mitte ainult portsjonitele taandatud 
toitumisalase teabe esitamine, sest tarbija ei pruugi toodet kasutada pakendile vastava 
portsjonina.

Muudatusettepanek 537
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.

2. Toitumisalase teabe võib esitada 
eranditult portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina või sisaldab 
koguseliselt piiritletud üksikportsjoneid.

Or. de

Selgitus

Toitumisalase teabe esitamine eranditult portsjoni kohta oleks kasulik eelkõige toitude puhul, 
mida tarbitakse selgelt vähem kui 100 grammi (nt keedised, toiduõli jne).

Muudatusettepanek 538
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on selgelt 
pakendatud ühe või mitme ühesuuruse 
eraldi portsjonina.

Or. en
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Selgitus

Selgelt ühe või mitme ühesuuruse eraldi portsjonina pakendatud toitu tuleks käsitleda 
samamoodi kui üksikportsjonina pakendatud toitu.

Muudatusettepanek 539
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete 
puhul, mis sisaldavad mitut eraldi 
pakendamata portsjoni, kehtestab 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sama esitaja artikli 31 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepaneku kohaselt võib portsjoni 
suurust kasutada ainult täiendavalt lisaks võrdlusalustele 100 grammi või 100 milliliitrit. 
Lõige 3 tuleb seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 540
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

välja jäetud
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(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja
(b) andmed põhinevad kas ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikele 
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja
(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.
2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
väljendamisviisid määratakse kindlaks 
artiklis 44 osutatud riiklikus 
märgistussüsteemis.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on üldise eksitamiskeelu tarbetu kordamise väljajätmine. Otstarbeka 
korra huvides tuleks tarbetutest kordustest loobuda.

Muudatusettepanek 541
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

välja jäetud

(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja
(b) andmed põhinevad kas ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikele 
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nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja
(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.
2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
väljendamisviisid määratakse kindlaks 
artiklis 44 osutatud riiklikus 
märgistussüsteemis.

Or. en

Selgitus

Täielik ühtlustamine on ühisturu tagamise ainus viis.

Muudatusettepanek 542
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil, näiteks 
graafiliselt.

(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja
(b) andmed põhinevad kas ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikele 
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja
(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.
2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
väljendamisviisid määratakse kindlaks 
artiklis 44 osutatud riiklikus 
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märgistussüsteemis.

Or. en

Selgitus

Lisaks toitumisalasele teabele peaks olema võimalik esitada teavet ka teiste 
väljendusvahendite abil.

Muudatusettepanek 543
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a ja 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selgitav lisateave tuleb esitada 
pooltoodetena valmistatud toidu puhul 
kolmevärvilise koodisüsteemi abil, 
märkides toitainete sisaldust ebasoodsa, 
hea ja kõige soodsamana/parimana. 
Tootjad kasutavad rohelist, oranži ja 
punast või teisi värve, millest tarbijad 
lihtsalt aru saavad, nagu valge 
(neutraalne), hõbedane ja kuldne. Nad 
võivad kasutada värvikoodide süsteemi ka 
teiste toiduainete puhul, tingimusel et 
need vastavad lõikes 1 sätestatud 
nõuetele.
Toodete ja nende koostisosade 
ebasoodsaks/neutraalseks, heaks või 
parimaks/kõige soodsamaks liigitamise 
kriteeriumid koostab Euroopa Komisjon 
konsulteerides Euroopa 
Toiduohutusametiga (EFSA). 
2 b. Toodete või toodete rühmade loetelu, 
mille suhtes kohaldatakse artikli 33 lõikes 
2 sätestatud nõudeid:
– valmistoidud
– pakendatud suupisted
– burgerid, vorstid
– pirukad, küpsetised ja erineva täidisega 
pirukad („quiche’id”)
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– paneeritud, kattega või vormitud liha, 
lihaasendaja, linnuliha, kala ja 
samalaadsed tooted, sealhulgas kastmetes 
tooted (näiteks kananagitsad, kalapulgad, 
kanalihast kiievi kotletid, kala 
petersellikastmes, lihapallid, grillitud 
lambaliha)
– pitsad
– hommikuhelbed
ning mida võib muuta komisjon artikli 49 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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