
AM\762308ET.doc PE418.219v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2008/0028(COD)

28.1.2009

MUUDATUSETTEPANEKUD
541–645 – III osa

Raporti projekt
Renate Sommer
(PE415.015v01-00)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toidualase teabe 
esitamist tarbijatele

Ettepanek võtta vastu määrus
(KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))



PE418.219v01-00 2/72 AM\762308ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\762308ET.doc 3/72 PE418.219v01-00

ET

Muudatusettepanek 541
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõiked 1–3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
andmed pannakse märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: suhkrud, rasvad, küllastunud 
rasvhapped ja sool.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa 
C osas ette nähtud järjestuses.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõike 1 
punktis b ja lõikes 2 osutatud toitainete 
kohta esitatakse koos paki tagaküljel ning 
XIII lisa C osas ette nähtud järjestuses. 

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal 
osal, esitatakse see tabelina, numbrid 
üksteise all, kui ruum võimaldab. Kui 
ruumi ei ole, esitatakse see teave üksteise 
järel.

Selline toitumisalane teave esitatakse 
tabelina, numbrid üksteise all, kui ruum 
võimaldab. Kui ruumi ei ole, esitatakse see 
teave üksteise järel.

3. Kui kohustuslik toitumisalane teave on 
esitatud koos artikli 29 lõikes 2 osutatud 
toitumisalase teabega, esitatakse vajaduse 
korral teave energia ja toitainete kohta 
XIII lisa C osas ettenähtud järjekorras.

Or. en

Selgitus

Et teave oleks selge ja vahetu, peaksid pakendi nähtaval osal olema esitatud teatavad 
avalikkuse jaoks kõige olulisemad toitained, sealhulgas rasvad, küllastunud rasvad, suhkrud 
ja sool. Lisaks sellele teabele peaks pakendi teisel küljel olema kohustuslik märgistus 
toitumisalase teabega. 
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Muudatusettepanek 542
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõiked 1–3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad,
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
andmed pannakse märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, küllastunud 
rasvhapped, suhkrud ja sool ja 
toiduvärvide koodid vastavalt artikli 31 
lõikele 3.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa 
C osas ette nähtud järjestuses.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõike 1 
punktis b osutatud toitainete kohta 
esitatakse koos paki tagaküljel ning XIII 
lisa C osas ette nähtud järjestuses. 

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal 
osal, esitatakse see tabelina, numbrid 
üksteise all, kui ruum võimaldab. Kui 
ruumi ei ole, esitatakse see teave üksteise 
järel.

See esitatakse tabelina, numbrid üksteise 
all, kui ruum võimaldab. Kui ruumi ei ole, 
esitatakse see teave üksteise järel.

3. Kui kohustuslik toitumisalane teave on 
esitatud koos artikli 29 lõikes 2 osutatud 
toitumisalase teabega, esitatakse vajaduse 
korral teave energia ja toitainete kohta 
XIII lisa C osas ettenähtud järjekorras.

Or. en

Selgitus

Märgistus peab olema kohustuslik paki esiküljel (neli elementi: energiasisaldus, küllastunud 
rasvhapped, suhkrud ja sool) ning tagaküljel (suuremad 8 + transrasvad).

Arvestades, et transrasvad, kiudained ja valgud on kohustuslikud paki tagaküljel, ei peaks nad 
selles lõike 2 loetelus sisalduma. 
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Muudatusettepanek 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud järgmised 
andmed kohustusliku toitumisalase teabe 
kohta pannakse märgistuse kõige 
nähtavamale osale: energiasisaldus, 
rasvasisaldus, küllastunud rasvhapped, 
suhkrud ja sool. Need andmed esitatakse 
koos, selgelt ja eespool nimetatud 
järjekorras. 

Or. en

Selgitus

Süsivesikute puhul piisab teabest paki tagaküljel, et mitte tarbijat liiga rohke teabega paki 
esiküljel segadusse ajada.

Muudatusettepanek 544
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
esitatakse artikli 29 lõigetes 1 ja 2 
osutatud andmetega koos samal väljal ühe 
tabelina. Need andmed esitatakse 
järgmises järjekorras: energia, valgud, 
rasvad viitega küllastunud rasvhapetele, 
süsivesikud viitega suhkrusisaldusele ja 
sool.

Or. de
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Selgitus

Kooskõlas muude muudatusettepanekutega (vt artikli 29 lõike 1 punkti b). Andmete esitamine 
tabelina lihtsustab andmetest ülevaate saamist.

Muudatusettepanek 545
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse kõige nähtavamale 
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja sool. Artikli 31 lõikes 
3 nõutud andmed esitatakse ka 
graafiliselt.

Or. de

Selgitus

Selle uue kolmanda lausega sätestatakse täiendav toitumisalase teabe protsentide graafiline 
esitamine, sest selle hoomamine on üksnes tekstilise vormiga võrreldes lihtsam. Graafilistel 
vormidel on võrreldes tekstiliste vormidega kohese arusaadavuse eelis. Selleks võib kasutada 
näiteks tulp- või ringdiagramme.

Muudatusettepanek 546
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse kõige nähtavamale 

1. Artikli 29 lõikes 1 osutatud andmed 
esitatakse selgelt ja järgmises järjekorras: 
energia, valgud, süsivesikud ja rasvad.



AM\762308ET.doc 7/72 PE418.219v01-00

ET

osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja sool.

Or. de

Selgitus

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

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 ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
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 (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Muudatusettepanek 547
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse kõige nähtavamale
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse samale väljale tabeli 
kujul. Need andmed esitatakse järgmises 
järjekorras: energia, suhkrud, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, naatrium või sool.

Or. de
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Selgitus

Elementide märkimine tabelina on mõeldud teabe lugemise lihtsustamiseks . 

Niisugune järjestus vastab direktiivis 90/496/EMÜ (toidu toitumisalase teabega märgistuse 
kohta) kehtestatud järjestusele. 

Muudatusettepanek 548
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse kõige nähtavamale 
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse kõige nähtavamale 
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja sool. Kinkepakendite 
puhul tuleb kohustuslik teave kanda 
üksnes pakendi tagaküljele.

Or. en

Selgitus

Kohustusliku toitumisalase teabe kandmine paki esiküljele rikuks tähtpäevadeks (näiteks 
emadepäevaks) mõeldud šokolaadi või pralineetooteid sisaldavate kinkepakendite visuaalse 
ja esteetilise mõju. 

Muudatusettepanek 549
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
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pannakse märgistuse kõige nähtavamale 
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja sool.

pannakse märgistuse kõige nähtavamale 
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja naatrium.

Or. en

Selgitus

Sool (naatriumkloriid) ei ole ainuke naatriumi allikas toidus. Peale naatriumkloriidi on palju 
teisi naatriumsoolasid (näiteks mononaatriumglutamaat, naatriumkarbonaat). „Soolas 
sisalduv naatrium” loetleks vaid vähese osa tegelikust naatriumisisaldusest ega annaks täpset 
teavet.

Muudatusettepanek 550
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse kõige nähtavamale
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse samale väljale ühte 
tabelisse. Need andmed esitatakse 
järgmises järjekorras: energia, suhkrud, 
rasvad, küllastunud rasvhapped, naatrium 
või sool.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eespool nimetatud muudatusettepanekuga artikli 29 lõike 1 punkti l alapunkti b 
kohta.
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Muudatusettepanek 551
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse kõige nähtavamale
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse samale väljale ühte 
tabelisse. Need andmed esitatakse 
järgmises järjekorras: energia, suhkrud, 
rasvad, küllastunud rasvhapped, naatrium 
või sool.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eespool nimetatud muudatusettepanekuga artikli 29 lõike 1 punkti l alapunkti b 
kohta.

Muudatusettepanek 552
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse kõige nähtavamale 
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 29 lõikes 1 osutatud toitumisalase 
teabe andmed energia, valkude, 
süsivesikute ja rasvade kohta esitatakse 
koos, selgelt ja järgmises järjekorras: 
energia, valgud, süsivesikud ja rasvad. 
Artikli 31 lõike 3 esimeses lauses osutatud 
andmed pannakse märgistuse kõige 
nähtavamale osale.

Or. de
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Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas teiste muudatusettepanekutega artikli 29 kohta ja tagab 
toitumisalase teabe esitamise alati samas järjekorras ja vormis. 

Muudatusettepanek 553
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse kõige nähtavamale 
osale. Need andmed esitatakse vajaduse 
korral koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, valgud, rasvad viitega 
küllastunud rasvhapetele, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ning soolas ja
lisaainetes sisalduv naatrium.

Or. fi

Selgitus

Mõnes tootegrupis võib lisaainetes sisalduv naatriumikogus olla märkimisväärne. Näiteks on 
Soome südamekujulise sümboli, mis osutab südame tervisele kasulikele toitudele, kasutamise 
puhul võetud arvesse ka naatriumi sisaldust lisaainetes. 

Muudatusettepanek 554
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse samale väljale ühte 
tabelisse. Need andmed esitatakse 
järgmises järjekorras: energia, suhkrud, 
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järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

rasvad, küllastunud rasvhapped, naatrium 
või sool.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eespool nimetatud muudatusettepanekuga artikli 29 lõike 1 punkti l alapunkti b 
kohta.

Muudatusettepanek 555
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
esitatakse märgistuse samal vaateväljal. 
Need andmed esitatakse vajaduse korral 
koos, selgelt ja järgmises järjekorras: 
energia, rasvad, küllastunud rasvhapped, 
süsivesikud viitega suhkrusisaldusele ja 
sool.

Or. en

Selgitus

Ei ole olemas üheseid tõendeid, mis näitaksid, et tarbijatel on seda teavet vaja paki esiküljel. 
Palju kasulikum on, et tarbijad saaksid kogu vajaliku teabe teadliku valiku tegemiseks samal 
vaateväljal, st ilma et nad peaksid pakki mitu korda pöörama. Seepärast peaks kasulik teave 
olema koos samal vaateväljal, mis on tavaliselt paki tagakülg, mis annaks tarbijale 
ühekorraga ülevaatliku teabe. 
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Muudatusettepanek 556
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
andmed pannakse märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, suhkrud ja sool.

Or. en

Selgitus

Selgem ja lihtsam.

Muudatusettepanek 557
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse märgistuse samale väljale ühte 
tabelisse. Need andmed esitatakse 
järgmises järjekorras: energia, suhkrud, 
rasvad, küllastunud rasvhapped, naatrium 
või sool.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 29 lõike 1 punkti l alapunkti b kohta tehtud muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 558
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõiked 1 ja 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 19 lõike 1 punkti a kohased
andmed energiasisalduse kohta pannakse 
vastavalt artikli 31 lõikele 2 märgistuse 
kõige nähtavamale osale. 

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis b osutatud 
toitainete andmed valkude, süsivesikute, 
suhkrute, rasvade, küllastunud 
rasvhapete, kiudainete ja naatriumi kohta 
esitatakse koos, selgelt ja järgmises 
järjekorras: valgud, süsivesikud, suhkrud, 
rasvad, küllastunud rasvhapped, 
kiudained ja naatrium. Andmed esitatakse 
artikli 31 lõike 3 esimeses lauses 
sätestatud korras.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekus sõnastatakse selgelt, et andmed energiasisalduse kohta esitatakse kõige 
nähtavamal osal. Toitainete andmeid ei pea aga esitama kõige nähtavamal osal, vaid need 
tuleb esitada koos ja selges vormis. 



AM\762308ET.doc 15/72 PE418.219v01-00

ET

Muudatusettepanek 559
Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
andmed kohustusliku toitumisalase teabe 
kohta esitatakse lisaks lõike 1 kohastele 
andmetele pakendi esikülje alumises 
paremas nurgas kirjasuurusega 3mm 
ning ümbritsetakse ovaalse raamiga.

Or. en

Selgitus

Üks peamine toidualane teave on energiasisaldus. Seega tuleks seda korrata pakendi esiküljel 
läbivalt kõikide toodete puhul samas kohas ja silmatorkaval kujul, et tarbijal oleks võimalik 
seda märgata juba esimesel pilgul, ilma et see sarnaneks sigarettide hoiatuse nelinurkse 
vormiga. 

Muudatusettepanek 560
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
energiasisaldus märgitakse silmatorkaval 
kujul märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
ümbritsetakse nelinurkse raamiga. Seda 
väljendatakse vastavalt artikli 32 lõigetele 
2 ja 3 portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front– of– pack is most easily 
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used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez– Celemin, Consumer preferences for front– of–
pack calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203– 213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Muudatusettepanek 561
Karl– Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
andmed toitumisalase teabe kohta
esitatakse pakendi esiküljel silmatorkaval 
kujul.

Or. de

Selgitus

Tarbijate jaoks on toitumisalase teabe kõige olulisem osa energiasisaldus. Sel põhjusel 
peaksid energiasisaldus ja/või energia päevanorm olenemata tootest olema nähtavalt pakendi 
esiküljel, et tarbijad seda kohe märkaksid. Otsus, kas toitumisalase teabe kõige olulisem 
element peaks olema ka pakendi esiküljel, tuleks jätta toidukäitlejate teha. 

Muudatusettepanek 562
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
energiasisaldus esitatakse lisaks lõike 1 
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kohastele andmetele pakendi kõige 
silmatorkavama külje alumises paremas 
nurgas ning ümbritsetakse neljakandilise 
raamiga. Energiasisaldust väljendatakse 
100 grammi või 100 ml kohta või vastavalt 
artikli 32 lõigetele 2 ja 3 portsjoni kohta. 

Or. nl

Selgitus

Energiasisalduse märkimine on ülitähtis. Seepärast peab energiasisaldus olema esitatud 
pakendi silmapaistval kohal ja olema tarbija jaoks selgelt äratuntav. Energiasisaldust võib 
märkida ka 100 g/ml või portsjoni kohta. 

Muudatusettepanek 563
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
energiasisaldus märgitakse silmatorkaval 
kujul märgistuse kõige nähtavamale osale 
ja ümbritsetakse nelinurkse raamiga. 
Seda väljendatakse vastavalt artikli 32 
lõigetele 2 ja 3 portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

Peamine toidualane teave on energiasisaldus. Tarbijauuringud* näitavad, et tarbijate jaoks 
on kõige lihtsam, kui paki esiküljel on märgitud ainult energiasisaldus. Kõige eelistatum teave 
tarbijate jaoks, mis aitab neil toote tegelikku toiteväärtust (tarbitud kalorite kogust) hinnata, 
on energiasisaldus portsjoni kohta.
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Muudatusettepanek 564
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud 
energiasisaldus märgitakse silmatorkaval 
kujul märgistuse kõige nähtavamale osale 
ja ümbritsetakse nelinurkse raamiga. 
Seda väljendatakse vastavalt artikli 32 
lõigetele 2 ja 3 portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-o-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203–213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Muudatusettepanek 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 49 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt, 
Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 
arvamuse põhjal ning enne artiklite 29–34 
kohaldamise kuupäeva määratakse 
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võrdlustasemed, mis näitavad asjaomase 
toitaine kõrget sisaldust 100 grammi või 
100 ml kohta. Kui toiduaines on need 
võrdlustasemed ületatud, tõstetakse 
asjaomase toitaine toitumisalane teave 
punase märgiga esile.

Or. en

Selgitus

Tarbijauuringud on näidanud, et tarbijatele on kiirete ja teadlike otsuste tegemiseks kõige 
sobivamad värvisüsteemid. Üksnes nõue esitada värviliselt suurtes kogustes esinevad 
toitained aitab tarbijatel teha kiireid otsuseid. Erinevalt nn valgusfoori märgistusest saab nii 
vältida täistehistoodete märgistamist rohelise punktiga. 

Muudatusettepanek 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 31 lõikes 2 osutatud järgmised 
andmed kohustusliku toitumisalase teabe 
kohta esitatakse paki tagaküljel: 
süsivesikud, valgud ning tehis- ja 
looduslikud transrasvad. Need andmed 
esitatakse koos, selgelt ja eespool 
nimetatud järjekorras. 

Or. en

Selgitus

Valkude ja transrasvade tase on tarbijate jaoks oluline teave ja peaks seega olema paki 
tagaküljel kohustuslik. Samuti on oluline teha vahet tehis- ja looduslike transrasvade vahel, 
sest tehistransrasvade taset saavad tootjad mõjutada. 
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Muudatusettepanek 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata nõukogu 3. mai 
1989. aasta direktiivis 89/398/EMÜ 
(eritoiduks ettenähtud toiduaineid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) ja selle direktiivi 
artikli 4 lõikes 1 nimetatud eridirektiivides 
määratletud toiduainete suhtes.

Or. en

Selgitus

Eritoiduks ettenähtud toiduained on spetsiaalselt valmistatud sihtrühma toitumisalaste 
erivajaduste rahuldamiseks. Kohustuslik toitumisalane teave märgistusel on esitatud 
direktiivis 89/398/EMÜ ja selle direktiivi artikli 4 lõikes 1 nimetatud eridirektiivides. 
Eritoiduks ettenähtud toiduainete puhul ei piisa teatava toitumisalase teabe esitamisest 
märgistuse kõige nähtavamal osal ja see ei pruugi tarbijate jaoks olla asjakohane. Eritoiduks 
ettenähtud toiduained tuleks sellest nõudest kõrvale jätta. 

Muudatusettepanek 568
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata nõukogu 3. mai 
1989. aasta direktiivis 89/398/EMÜ 
(eritoiduks ettenähtud toiduaineid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) ja selle direktiivi 
artikli 4 lõikes 1 nimetatud eridirektiivides 
määratletud toiduainete suhtes.

Or. en
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Selgitus

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Artikkel 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro– and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Muudatusettepanek 569
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa 
C osas ette nähtud järjestuses.

2. Toitumisalane teave artikli 29 lõike 1 
punktis b ja lõikes 2 osutatud toitainete 
kohta esitatakse koos paki tagaküljel ning 
XIII lisa C osas ette nähtud järjestuses. 

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal 
osal, esitatakse see tabelina, numbrid 
üksteise all, kui ruum võimaldab. Kui 
ruumi ei ole, esitatakse see teave üksteise 
järel.

Selline toitumisalane teave esitatakse 
tabelina, numbrid üksteise all, kui ruum 
võimaldab. Kui ruumi ei ole, esitatakse see 
teave üksteise järel.

Or. en
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Selgitus

Selgem ja lihtsam.

Muudatusettepanek 570
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kohustuslik toitumisalane teave on 
esitatud koos artikli 29 lõikes 2 osutatud 
toitumisalase teabega, esitatakse vajaduse 
korral teave energia ja toitainete kohta 
XIII lisa C osas ettenähtud järjekorras.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lihtsustamine.

Muudatusettepanek 571
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kohustuslik toitumisalane teave on 
esitatud koos artikli 29 lõikes 2 osutatud 
toitumisalase teabega, esitatakse vajaduse 
korral teave energia ja toitainete kohta 
XIII lisa C osas ettenähtud järjekorras.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 572
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4 – esimene a lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakenduseeskirjad, 
milles on kehtestatud väärtuste või 
toitainete väheoluliste koguste määramise 
kriteeriumid. Meetmed, mille eesmärk on 
täiendada käesoleva määruse vähem 
olulisi sätteid, võetakse vastu artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. es

Selgitus

Seda, millised on väheolulised kogused, ei peaks otsustama ettevõtted. Kriteeriumid tuleb 
kehtestada Euroopa tasandil. 

Muudatusettepanek 573
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes on väheoluline, võib toitumisalase 
teabe nende ainete osas asendada 
sõnadega „Sisaldab väheolulisel määral...”, 
mis on paigutatud toitumisalase teabe 
lähedusse, kui see on olemas.

4. Kui energia või üksiku(te) toitaine(te) 
koguseline sisaldus tootes on väheoluline, 
ei pea neid märkima. Sõnad „Sisaldab 
väheolulisel määral...” võib paigutada
toitumisalase teabe lähedusse, kui see on 
olemas.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et toitaineid, mida toiduaine ei sisalda või sisaldab 
väheolulisel määral, ei pea märkima. Viide väheolulistele kogustele peab olema võimalik, aga 
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mitte kohustuslik. 

Muudatusettepanek 574
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega artiklis 44 
osutatud riikliku märgistussüsteemi alusel 
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 
täidetud:

välja jäetud

(a) selline esitusviis ei vii tarbijat eksitusse
ja
(b) on olemas tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab neid 
esitamisviise.

Or. de

Selgitus

Artikli 31 lõikes 2 osutatud protsentide kohustusliku graafilise esitamise tõttu on artikli 34 
lõiked 5 ja 6 liigsed (sama esitaja muudatusettepanek artikli 34 lõike 1 kohta). Teise 
vastuväite puhul komisjoni ettepanekule anda liikmesriikidele vaba voli otsustada, kas esitada 
toitumisalane teave graafiliselt ja sümbolitega, peitub oht, et võrreldamatud arengud 
üksikutes liikmesriikides võivad takistada vabakaubandust. 

Muudatusettepanek 575
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega artiklis 44 
osutatud riikliku märgistussüsteemi alusel
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:



AM\762308ET.doc 25/72 PE418.219v01-00

ET

täidetud:

Or. en

Selgitus

Graafiline teave ja sümbolid peaksid olema lubatud olenemata sellest, kas riiklikud 
märgistussüsteemid eksisteerivad või mitte. 

Muudatusettepanek 576
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega artiklis 44 
osutatud riikliku märgistussüsteemi alusel
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 
täidetud:

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse paindlikkus lubada ja arendada toitumisalase teabe 
esitamise alternatiivseid väljendusviise lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 sätestatule.

Muudatusettepanek 577
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega artiklis 44 
osutatud riikliku märgistussüsteemi alusel
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 
täidetud:

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:
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Or. en

Selgitus

Kaupade vaba liikumise võimaldamiseks tuleb toitainete sümbolid ELi tasandil ühtlustada.

Muudatusettepanek 578
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, v.a lõikes 5 
osutatud, võib kehtestada 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. en

Selgitus

Kooskõlas väljajätmistega VI ja VII peatükis.

Muudatusettepanek 579
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, v.a lõikes 5 
osutatud, võib kehtestada komisjon. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 

välja jäetud
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artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Lähtudes sama esitaja muudatusettepanekust artikli 34 lõike 1 kohta on lõiked 5 ja 6 liigsed.

Muudatusettepanek 580
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, v.a lõikes 5 
osutatud, võib kehtestada 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. en

Selgitus

Kooskõlas väljajätmistega VI ja VII peatükis.

Muudatusettepanek 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab komisjon 
hindamisaruande eelmistes lõigetes 
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kirjeldatud esitamise vormi kohta. 

Or. en

Selgitus

Eeliste ja puuduste tuvastamiseks viiakse läbi esitusviiside hindamine. 

Muudatusettepanek 582
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 a
Artikli 34 lõiget 1 ei kohaldata direktiivis 
89/398/EMÜ ja selle direktiivi artikli 4 
lõikes 1 nimetatud eridirektiivides 
osutatud toodete suhtes.

Or. it

Selgitus

Dieettooted on spetsiaalselt koostatud konkreetsete toitumisalaste vajaduste rahuldamiseks ja 
tihti arsti poolt ette nähtud. Seepärast ei ole vaja tarbijatele nende toiteväärtuse kohta 
eriteavet anda. 

Muudatusettepanek 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Ettepanek võtta vastu määrus
V peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V peatükk

Vabatahtlik toidualane teave

V peatükk

Kohustuslik päritolu märgistamine
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Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peab tarbijal olema võimalik saada teada toidu päritoluriiki. Teadmine 
töödeldud toiduaine peamise koostisosa päritolu kohta on tarbija teadliku valiku tegemises 
sisulise tähtsusega. 

Muudatusettepanek 584
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
V peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V peatükk

Vabatahtlik toidualane teave
V peatükk

Toidu päritolu märgistamine

Or. en

Selgitus

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Muudatusettepanek 585
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaldatavad nõuded välja jäetud
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1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. 
2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit 
või seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 
3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik 
või lähtekoht.
4. 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 sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
5. Lõike 3 kohaldamist käsitlevad 
rakenduseeskirjad võib koostada 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt
6. Vabatahtlikult esitatavate andmete 
kasutamise tingimusi ja kriteeriumeid 
käsitlevad rakenduseeskirjad võib 
koostada 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

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common – in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium – prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Muudatusettepanek 586
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35
Kohaldatavad nõuded

välja jäetud

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. 
2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
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õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit 
või seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 
3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik 
või lähtekoht.
4. 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 sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
5. Lõike 3 kohaldamist käsitlevad 
rakenduseeskirjad võib koostada 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt
6. Vabatahtlikult esitatavate andmete 
kasutamise tingimusi ja kriteeriumeid 
käsitlevad rakenduseeskirjad võib 
koostada 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

Tarbija jaoks on oluline teada, kust toode on pärit. Alati ei ole siiski võimalik määrata üht 
päritoluriiki, sest toote koostis võib samal ajal pärineda erinevatest riikidest ja olla erinevatel 
päevadel erinev. Kehtivates eeskirjades päritolumärgistuse esitamise kohta on ette nähtud 
lähtekoha vabatahtlik märkimine, välja arvatud juhul, kui kõnealuste sätete väljajätmine võib 
tarbija viia tõsisesse eksitusse toiduaine tegeliku päritolu suhtes. Need eeskirjad tuleb 
säilitada, mitte uue sõnastusega asendada. 
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Muudatusettepanek 587
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaldatavad nõuded Kohaldatavad nõuded

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. 

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud nõuetele. Artikli 14 
lõiget 1 sel juhul ei kohaldata.

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit 
või seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 
3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik 
või lähtekoht.
4. 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 sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
5. Lõike 3 kohaldamist käsitlevad 
rakenduseeskirjad võib koostada 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
6. Vabatahtlikult esitatavate andmete 
kasutamise tingimusi ja kriteeriumeid 
käsitlevad rakenduseeskirjad võib koostada 

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

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

Päritolu märgistamises on kohustuslik komponent, mistõttu tuleks artikli 35 lõiked 2–5 viia 
eraldi artiklisse (uus artikkel „Päritolu ja lähtekoht”) teiste kohustuslike andmete kõrvale. 
Vabatahtlikult esitatava teabe puhul on mõistlik sätestada erand tähemärgi minimaalsest 
suurusest (artikli 14 lõige 1), muidu võivad ettevõtted otsustada seda teavet mitte esitada. 

Muudatusettepanek 588
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele
erinõuetele. 

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud nõuetele. 

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit 
või seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 

2. Toidumärgistuse kohta, millel on 
märgitud valmistamismeetoditega, 
loomade heaoluga või toidu 
keskkonnamõjuga seotud eriomadused, 
koostab komisjon asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerides 
ettepaneku kehtestada 
kvaliteedikriteeriumid, mida tuleb 
märgistussüsteemide puhul täita, et 
tagada täpne ja tasakaalustatud teave ja 
vältida tarbijate eksitamist. 

3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik 
või lähtekoht.
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4. 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 sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
5. Lõike 3 kohaldamist käsitlevad 
rakenduseeskirjad võib koostada 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
6. Vabatahtlikult esitatavate andmete 
kasutamise tingimusi ja kriteeriumeid 
käsitlevad rakenduseeskirjad võib 
koostada 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

Muudatusettepanek 589
Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. 

1. Kui osa või kogu käesoleva määrusega 
hõlmatud toidualasest teabest esitatakse 
vabatahtlikult, peab see teave olema 
kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 
asjakohaste erinõuetega. 

Or. en
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Selgitus

Väljend „peab vastama” võib tähendada, et pakendamata toit ja kohapeal müümiseks 
pakendatud toit, mille kohta esitatakse toitumisalane teave vabatahtlikult, peaks sisaldama 
kogu teavet täpselt samal viisil nagu pakendatud toit. See koormab toidukäitlejaid, kes 
esitavad seda teavet vabatahtlikult, ja heidutab neid tulevikus seda tegemast, kui õigusakt 
sellisel kujul vastu võetakse. 

Muudatusettepanek 590
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. 

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave olema selgelt loetav.

Or. en

Selgitus

Kui vabatahtlikult toiduainetel esitatav teave peab olema esitatud samamoodi nagu toodete 
puhul, millel teabe esitamine on kohustuslik, on tõenäoline, et tootjad seda vabatahtlikult ei 
esita. Seega oleks selle ettepaneku mõju, et tarbijad saaksid vähem teavet kui praegu. 

Muudatusettepanek 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. 

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
nõuetele, eelkõige artikli 7 nõuetele.
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Or. en

Selgitus

Õiglast teavitamist käsitlev artikkel 7 on vabatahtliku teabe süsteemide kõige olulisem alus. 

Muudatusettepanek 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Avalikkusele tuleb kättesaadavaks 
teha kogu asjakohane vabatahtliku 
toidualase teabe süsteem, st 
aluskriteeriumid ja teadusuuringud.

Or. en

Selgitus

See säte on vajalik läbipaistvuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast.

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriigi või 
lähtekoha märkimine on kohustuslik, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast.
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Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peab tarbijal olema võimalik teada saada toidu päritoluriiki. Teadmine 
töödeldud toiduaine peamise koostisosa päritolu kohta on tarbija teadliku valiku tegemises 
sisulise tähtsusega. 

Muudatusettepanek 594
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele ning lisaks artikli 9 
lõike 1 punkti i nõuetele kohaldatakse 
lõikeid 3 ja 4 juhul, kui teave toidu
päritoluriigi või lähtekoha kohta on 
märgitud vabatahtlikult, et teavitada 
tarbijat sellest, et toit on pärit või seda 
tuuakse Euroopa Ühendusest või nimetatud 
riigist või kohast.

Or. en

Selgitus

Kui lisaks artikli 9 lõike 1 punkti i kohustuslikele nõuetele esitatakse teave toidu koostisosade 
päritoluriigi kohta, peab see teave vastama artikli 35 lõike 2 sätetele. 

Muudatusettepanek 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks märgistamist 2. Ilma et see piiraks märgistamist 
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vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 

vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele ning lisaks artikli 9 
lõike 1 punkti i nõuetele kohaldatakse 
lõikeid 3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik 
või lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast.

Or. en

Selgitus

Toidu päritoluriigi märgistamise kohustuslik nõue on sätestatud artikli 9 lõike 1 punktis i ja 
seda tuleb nagunii kohaldada. 

Muudatusettepanek 596
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele ning lisaks artikli 9 
lõike 1 punkti i nõuetele kohaldatakse 
lõikeid 3 ja 4 juhul, kui teave toidu
päritoluriigi või lähtekoha kohta on 
märgitud vabatahtlikult, et teavitada 
tarbijat sellest, et toit on pärit või seda 
tuuakse Euroopa Ühendusest või nimetatud 
riigist või kohast.

Or. en

Selgitus

Toidu päritolu märgistamise kohustuslikku nõuet tuleks laiendada, et vältida tarbijate 
eksitamist toote päritolu ja peamiste koostisosade kohta. 
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Muudatusettepanek 597
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõiked 1–4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. 

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. 

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriigi või 
lähtekoha märkimine on kohustuslik, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest 
(liikmesriigist) või nimetatud riigist või 
kohast. 

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

3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik või 
lähtekoht. Esmane koostisosa on 
koostisosa, mis moodustab toiduainest üle 
50 %. 

4. 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 sündimise, kasvamise ja 
tapmise koha kohta.

4. Kodulinnuliha ning liha, v.a veise- ja 
vasikaliha puhul esitatakse päritoluriigiks 
või lähtekohaks üksnes koht, kus loomad
on sündinud, kasvanud ja/või kus neid 
nuumati, ning seega mitte aretamise, 
tapmise, töötlemise või pakendamise koht. 
Alternatiivina esitatakse eraldi teave 
sündimise, kasvamise, aretamise, tapmise, 
töötlemise ja pakendamise koha kohta.

Or. en

Selgitus

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.
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In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.

Muudatusettepanek 598
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Päritoluriigi esitamine üksnes oluliste koostisosade kohta hoiab ära mittevajaliku teabe 
esitamise ja annab teavet üksnes selliste koostisosade kohta, mille sisaldus toidus on üle 50 
%.

Muudatusettepanek 599
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 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 sündimise, kasvamise ja 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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tapmise koha kohta.

Or. hu

Selgitus

Pärast arvukaid skandaale toiduainetööstuses lihatoodete ümber tuleb Euroopa tarbijatele, 
kes on praegu teadmatuses, anda võimalus jälgida kogu lihatoodete ahelat, kui tootja märgib 
vabatahtlikult ja üksikasjalikult liha iga liigi päritolu. 

Muudatusettepanek 600
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 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 sündimise, kasvamise ja 
tapmise koha kohta.

4. Linnuliha ja liha, v.a veise- ja 
vasikaliha puhul esitatakse päritoluriigiks 
või lähtekohaks üks koht ainult juhul, kui 
loomad on sündinud, kasvanud ja tapetud 
ühes ja samas riigis või kohas, mitte 
töötlemise või pakendamise kohas.
Muudel juhtudel esitatakse eraldi teave 
sündimise, kasvamise ja tapmise koha 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 601
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Värske puuvilja ja värske köögivilja 
puhul võib esitada päritoluriigiks või 
lähtekohaks üksnes põllumajandusliku 
tootmise riigi või koha.
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Or. de

Selgitus

Puu- ja köögivilja puhul ilmuvad ikka ja jälle teated selle kohta, et need on pestitsiididega 
ülemääraselt saastunud. Selge päritolumärgistus tagab valikuvabaduse ning võib suurendada 
tarbijate usaldust toodete kvaliteedi vastu.

Muudatusettepanek 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Eelmiste lõigete kohaselt vabatahtlikult
esitatavate andmete kasutamise tingimusi 
ja kriteeriumeid käsitlevad 
rakenduseeskirjad võib koostada 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

Sätet kohaldatakse üksnes eelmiste lõigete puhul.

Muudatusettepanek 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Mõistet „taimetoit” ei kasutata toidu 
puhul, mis kujutab endast surnud, tapetud 
või ärasöömisel hukkunud looma, samuti 
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ei kasutata seda mõistet toidu puhul, mis 
on valmistatud sellisest loomast või sellise 
looma saadustest. 
Mõistet „rangelt taimne toit” ei kasutata 
toidu puhul, mis kujutab endast looma või 
on valmistatud loomast või loomsetest 
saadustest või nende abil (kaasa arvatud 
elusloomade saadused).

Or. en

Selgitus

Praegu ei ole mõisted „taimetoit” ja „rangelt taimne toit” õiguslikult kaitstud. See tähendab, 
et iga tootja võib panna oma tootele märgi „taimetoit”, isegi kui see nii ei ole. Selle mõiste on 
aastatepikkuse arutelu tulemusel töötanud välja Ühendkuningriigi toiduainete standardiamet. 

Muudatusettepanek 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Kooskõlas artikli 3 lõikega 1 on 
lubatud esitada teavet toiduainete 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja eetiliste 
kaalutluste kohta. Et mitte luua 
juhuslikke kohustusi ning et tagada 
võrreldavus, esitab komisjon [12 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest] selliste toiduga seotud 
kriteeriumide kohta õigusloomega seotud 
ettepaneku. 

Or. en

Selgitus

Keskkonnaalased, sotsiaalsed ja eetilised kaalutlused on paljude tarbijate jaoks otsustamisel 
olulised. Sellise teabe esitamist tuleks järelikult soodustada. 
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Muudatusettepanek 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Vabatahtlik toidualane teave

1. Hiljemalt 1. jaanuariks 20XX (kolm 
aastat pärast vastuvõtmist) kehtestab 
komisjon artikli 49 lõikes 3 osutatud 
korras ühise positiivse toitumisalase teabe 
sümboli, et tarbijatel oleks 
toidukategooriate hulgast tervislikumat 
valikut lihtsam ära tunda. 
2. Toidud, mis võivad kanda ühise 
positiivse toitumisalase teabe sümbolit, 
peavad vastama komisjoni määratud 
tingimustele ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta 
esitatavate toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta) artiklis 4 kehtestatud 
toitainelistele põhijoontele. 
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide 
kehtestamisel võetakse arvesse eelkõige 
järgmist: 
(a) toidu üldine koostis ja teaduslikult 
tõestatud tervislikku mõju omavate 
toitainete sisaldus;
(b) toidu (või toidukategooriate) roll ja 
olulisus ning panus elanikkonna 
toitumisse üldiselt või vajaduse korral 
riskirühmade, kaasa arvatud lapsed, 
toitumisse.
Kriteeriumid peavad põhinema 
teaduslikul teadmisel toitumise ja 
toitainete kohta ja nende mõjul tervisele. 
Kriteeriumide kehtestamisel palub 
komisjon ametil esitada 12 kuu jooksul 
asjakohane teaduslik arvamus. 
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Or. en

Selgitus

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labelled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fibre than food products of the same 
type not carrying the symbol. A positive symbol would allow consumers to easily choose the
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Muudatusettepanek 606
Karl– Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud

Esitamine

Vabatahtlikku teavet ei esitata nii, et see 
piiraks kohustusliku teabe jaoks 
olemasolevat pinda.

Or. de

Selgitus

See küsimus lahendatakse loetavust käsitlevate ELi suuniste abil. 
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Muudatusettepanek 607
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabatahtlikku teavet ei esitata nii, et see 
piiraks kohustusliku teabe jaoks 
olemasolevat pinda.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 35 väljajätmisega. 

Muudatusettepanek 608
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siseriiklikud sätted on vastuolus ühtlustamise ja siseturul kaupade vaba ringluse 
põhimõttega.
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Muudatusettepanek 609
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon saadab nõukogule ja 
parlamendile kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse vastuvõtmist 
õigusloomega seotud ettepanekud 
kanaliha, sealiha ja lambaliha 
kohustusliku päritoludeklaratsiooni kohta 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse 1760/2000 kohaste 
kohustuslike veiseliha märgistamise 
eeskirjadega. 

Or. en

Selgitus

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed lõiked 3 & 
4 of Artikkel 35 along with any implementing rules should therefore only be seen as interim 
measures. In a spirit of co– operation, rather than try to amend the draft Regulation and 
introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
Muudatusettepanek offers a better choice by mandating the Commission to bring forward 
compulsory origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of 
the final adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in 
line with the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and 
Council Regulation 1760/2000.

Muudatusettepanek 610
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast käesoleva määruse jõustumist 
alustab komisjon avalikke konsultatsioone 
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selliste mõistete nagu „puhas”, „algne”, 
„talu-”, „külastiil”, „traditsiooniline”, 
„autentne” kasutamise üle, mis on 
kehtestatud komisjoni tegevuskavaga 
nende mõistete kasutamise kohta, et neid 
kasutataks üksnes vastavalt käesoleva 
määruse II peatükis kehtestatud nõuetele. 

Or. en

Selgitus

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU– wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)

Muudatusettepanek 611
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artiklis 42 
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud andmetele 
täiendavaid kohustuslikke andmeid
teatavate toiduliikide või kategooriate 
puhul, kui selleks on järgmised 
põhjendused:

Liikmesriigid võivad artiklis 42 sätestatud 
korras nõuda lisaks artikli 9 lõikes 1 ja 
artiklis 10 osutatud andmetele täiendavat 
teavet teatavate toiduliikide või 
kategooriate puhul, kui selleks on 
järgmised põhjendused:

(a) rahvatervise kaitse, (a) rahvatervise kaitse või
(b) tarbijakaitse, (b) tarbijakaitse, mis võimaldab neil teha 

teadlikke valikuid, või
(c) pettuse vältimine, (c) pettuse vältimine või
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(d) tööstus- ja kaubandusomandi õiguste 
kaitse, päritolumärgistuse ja registreeritud 
päritolunimetuste kaitse ja ebaausa 
konkurentsi vältimine.

(d) tööstus- ja kaubandusomandi õiguste 
kaitse, päritolumärgistuse ja registreeritud 
päritolunimetuste kaitse ja ebaausa 
konkurentsi vältimine.

Or. en

Selgitus

Selline tekst püüab vältida segadust artiklite 9 ja 10 kohustuslike andmetega ja parandada 
artikli loetavust. 

Muudatusettepanek 612
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised meetmed ei takista kaupade vaba 
liikumist siseturul. 

Or. en

Selgitus

Kui vabatahtlikult toiduainetel esitatav teabe peab olema esitatud samamoodi nagu toodete 
puhul, millel teabe esitamine on kohustuslik, on tõenäoline, et tootjad seda vabatahtlikult ei 
esita. Seega oleks selle ettepaneku mõju see, et tarbijad saaksid vähem teavet kui praegu. 

Muudatusettepanek 613
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lõike 1 tähenduses 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist kui on tõestatud seos toidu 

välja jäetud
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teatud kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni 
sellistest meetmetest, esitavad nad tõendid, 
et enamik tarbijaid peavad sellise teabe 
esitamist oluliseks.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lõike 1 tähenduses 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist kui on tõestatud seos toidu 
teatud kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni 
sellistest meetmetest, esitavad nad tõendid, 
et enamik tarbijaid peavad sellise teabe 
esitamist oluliseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte on liiga piirav ja ei ole kooskõlas artikli 9 lõike 1 punkti i muudatusettepanekuga. 
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Muudatusettepanek 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lõike 1 tähenduses 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist kui on tõestatud seos toidu 
teatud kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni 
sellistest meetmetest, esitavad nad tõendid, 
et enamik tarbijaid peavad sellise teabe 
esitamist oluliseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peab tarbijal olema võimalik teada saada toidu päritoluriiki. Teadmine 
töödeldud toiduaine peamise koostisosa päritolu kohta on tarbija teadliku valiku tegemises 
sisulise tähtsusega. 

Muudatusettepanek 616
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima ja 
piimatoodete puhul.

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima, 
fermenteeritud piima ja koore puhul, 
millele ei ole lisatud muid koostisosi kui 
piimatooted ja valmistamiseks vajalikud 
mikroorganismide kultuurid.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et liikmesriikide poolt artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 
2 kehtestatud erandeid ei kohaldata piimatoodete puhul, millele on lisatud näiteks suhkruid, 
lõhna- ja maitseaineid või muid mittepiimakoostisosi.

Muudatusettepanek 617
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima ja 
piimatoodete puhul.

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima, 
fermenteeritud piima ja koore puhul, 
millele ei ole lisatud muid koostisosi kui 
piimatooted ja valmistamiseks vajalikud 
mikroorganismide kultuurid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et liikmesriikide poolt artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 
2 kehtestatud erandeid ei kohaldata piimatoodete puhul, millele on lisatud näiteks suhkruid, 
lõhna- ja maitseaineid või muid mittepiimakoostisosi.

Muudatusettepanek 618
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
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kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima ja 
piimatoodete puhul.

kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima, 
fermenteeritud piima ja koore puhul, 
millele ei ole lisatud muid koostisosi kui 
piimatooted ja valmistamiseks vajalikud 
mikroorganismide kultuurid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et liikmesriikide poolt artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 
2 kehtestatud erandeid ei kohaldata piimatoodete puhul, millele on lisatud näiteks suhkruid, 
lõhna- ja maitseaineid või muid mittepiimakoostisosi.

Muudatusettepanek 619
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima ja 
piimatoodete puhul.

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima, 
fermenteeritud piima ja koore puhul, 
millele ei ole lisatud muid koostisosi kui 
piimatooted ja valmistamiseks vajalikud 
mikroorganismide kultuurid.

Or. en

Selgitus

Ei tohi lubada, et artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2 kehtestatud erandeid kohaldatakse 
piimatoodete puhul, millele on lisatud näiteks suhkruid, lõhna- ja maitseaineid või muid 
mittepiimakoostisosi.
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Muudatusettepanek 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40
Alkohoolsed joogid

välja jäetud

Liikmesriigid võivad säilitada artikli 20 
punktis e osutatud ühenduse sätete 
vastuvõtmiseni koostisosade loetelu suhtes 
kohaldatavad riiklikud eeskirjad jookide 
puhul, mis sisaldavad rohkem kui 1,2 
mahuprotsenti alkoholi.

Or. en

Selgitus

Ei ole enam vajalik, sest artikli 20 punkt e on jäetud välja teises muudatusettepanekus. 

Muudatusettepanek 621
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad säilitada artikli 20 
punktis e osutatud ühenduse sätete 
vastuvõtmiseni koostisosade loetelu suhtes 
kohaldatavad riiklikud eeskirjad jookide 
puhul, mis sisaldavad rohkem kui 1,2 
mahuprotsenti alkoholi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määrust tuleks kohaldada ka alkoholjookide suhtes. Seetõttu on käesolev artikkel kui artikli 
29 lõike 1 punkti b viimane lõik välja jäetud. 
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Muudatusettepanek 622
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad säilitada artikli 20 
punktis e osutatud ühenduse sätete 
vastuvõtmiseni koostisosade loetelu suhtes 
kohaldatavad riiklikud eeskirjad jookide 
puhul, mis sisaldavad rohkem kui 1,2 
mahuprotsenti alkoholi.

Liikmesriigid, kellel käesoleva määruse 
jõustumise ajal juba on riiklikud 
eeskirjad, võivad säilitada artikli 20 
punktis e osutatud ühenduse sätete 
vastuvõtmiseni koostisosade loetelu suhtes 
kohaldatavad sellised eeskirjad jookide 
puhul, mis sisaldavad rohkem kui 1,2 
mahuprotsenti alkoholi.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et uue ELi määruse eesmärk on ühtlustada ja lihtsustada märgistamiseeskirju, on 
asjakohane tagada, et valdkondades, kus kavandatakse uusi ELi eeskirju, ei kehtestataks uusi 
lisameetmeid. Kus sellised riiklikud eeskirjad aga juba eksisteerivad, peaksid need kehtima 
kuni ELi eeskirjade jõustumiseni. 

Muudatusettepanek 623
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud meetmed pakendamata toidu 
jaoks

Pakendamata toit

1. 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 

1. Artikli 13 lõikes 4 mainitud toiduainete 
kohta esitatakse artikli 9 lõike 1 punktis c 
esitatud andmed. 
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ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta.
2. 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).

2. Liikmesriigid võivad otsustada nõuda 
artiklites 9 ja 10 loetletud mõningaid või 
kõiki teisi andmeid või nende andmete 
elemente.

3. Liikmesriigid võivad võtta vastu 
üksikasjalikud eeskirjad lõigetes 1 ja 2 
osutatud teabe avaldamise viisi kohta.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

4. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

Or. en

Selgitus

Pakendamata toidu märgistamise keerukuse tõttu peaksid need toidud olema põhimõtteliselt 
enamikust märgistamisnõuetest vabad, välja arvatud teave allergeenide kohta. 
Liikmesriikidele peaks jääma paindlikkus otsustada, kuidas teave kõige paremini tarbijatele 
teatavaks teha. 

Muudatusettepanek 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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, mida nad võivad 
nõuda, esitamise viisi kohta.

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
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lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).
3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõigetes 1 ja 2 osutatud 
meetmete teksti.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud meetmete teksti.

Or. en

Selgitus

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non–
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non– prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross– border activity for non– prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non– prepacked foodstuffs. 

Muudatusettepanek 625
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud meetmed pakendamata toidu 
jaoks

Riiklikud meetmed

1. 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.

1. 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.

2. 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).

2. 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).
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3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

3. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
nõuda teabe esitamist pakendatud toidu, 
kohaliku jaemüüja või toitlustusettevõte 
poolt otse lõpptarbijale tarnitava toidu 
toiteväärtuse kohta (artikli 9 lõike 1 punkt 
l), kui see toit või eine on valmistatud 
mittestandardselt, nii et koostisosad ja 
retseptid võivad tihti muutuda. 

Or. en

Selgitus

Pakendatud toit või eine, mida valmistavad kohalikud jaemüüjad või toitlustusettevõtted, 
valmistatakse mittestandardselt ning koostisosad ja retseptid võivad muutuda tihti, isegi iga 
päev. Seepärast on oluline teha seda liiki toidule toitumisalase teabe esitamise nõudest kas 
üldine erand või anda liikmesriikidele õigus kehtestada nende kategooriate kohta 
samasugused eeskirjad, nagu on juba kehtestatud pakendamata toidu suhtes. 

Muudatusettepanek 626
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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. Artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed esitatakse alati nii, et tarbija 
saaks nendes veenduda, ilma et tal tekiks 
küsimusi. 

Or. de

Selgitus

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
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allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln: 
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Muudatusettepanek 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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).

2. 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 ja artiklis 10 
osutatud andmed).

Or. en

Selgitus

On oluline, et III lisa „Toidud, mille märgistuses tuleb esitada üks või mitu täiendavat 
üksikasja” (näit teatavasse gaasikeskkonda pakendatud toidukaubad, kõrge 
kofeiinisisaldusega toidukaubad) nõuded kehtiksid ka pakendamata toidu suhtes. 

Muudatusettepanek 628
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõikega 1 loodud alalise 
toiduahela ja loomatervishoiu komiteega 
juhul, kui ta leiab sellise konsulteerimise 
olevat vajaliku või kui liikmesriik seda 
taotleb.

2. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõikega 1 loodud alalise 
toiduahela ja loomatervishoiu komiteega. 
Samuti kehtestab komisjon ametliku 
teatamise korra kõigile sidusrühmadele 
kooskõlas direktiivis 98/34 kehtestatud 
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sätetega.

Or. en

Selgitus

Kehtiv kord uute märgistamise meetmete kehtestamise kohta ei ole läbipaistev ja puudub nõue 
konsulteerida väliste sidusrühmadega. Arvestades, et uued märgistamise eeskirjad avaldavad 
kahjulikku mõju kaupade vabale liikumisele, on oluline, et kavandatavad meetmed oleksid 
laia kandepinnaga ning et sidusrühmadele antaks võimalus esitada oma arvamus. 
Ettepanekuid ei tohi jõustada enne, kui on antud hinnang nende kokkusobivusele siseturu 
vabadustega. 

Muudatusettepanek 629
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ, 
millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise 
kord, ei kohaldata lõigetes 1–4 kirjeldatud 
teavitamise korra alusel võetavate 
meetmete suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 42 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekuga kehtestatakse läbipaistva 
teavitamismenetluse nõue nii tarbijatele kui tootjatele. Uue märgistamisteabe kaalumisel on 
see protsess ülitähtis. Sellepärast ei tuleks teha erandit uute märgistamisettepanekute 
ametliku kontrollimise suhtes. 
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Muudatusettepanek 630
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada üksikasjalikud 
eeskirjad selle peatüki kohaldamiseks.
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 2 osutatud korras.

Komisjon võib kehtestada üksikasjalikud 
eeskirjad selle peatüki kohaldamiseks.
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud korras.

Or. de

Selgitus

Kõnealuse lõigu parandus ja kohandus viiakse kooskõlla sätestatud komiteemenetlusega. 

Muudatusettepanek 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada üksikasjalikud 
eeskirjad selle peatüki kohaldamiseks. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 2 osutatud korras.

Komisjon võib kehtestada üksikasjalikud 
eeskirjad selle peatüki kohaldamiseks. 
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

Kui meetmete eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
abil, võetakse need vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
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Muudatusettepanek 632
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
VII PEATÜKK

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII PEATÜKK Peatükk välja jäetud
RIIKLIKE MÄRGISTUSSÜSTEEMIDE 

VÄLJATÖÖTAMINE

Or. en

Selgitus

Siseriiklikud sätted on vastuolus ühtlustamise ja siseturul kaupade vaba ringluse 
põhimõttega.

Muudatusettepanek 633
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud märgistussüsteemid Liikmesriikide vabatahtlikud
märgistussüsteemid

Or. en

Selgitus

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states. It is important that this work is allowed to continue as 
it will inform future discussions on interpretive labelling. 
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Muudatusettepanek 634
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta, 
soovitada või muul viisil juurutada 
riiklikke märgistussüsteeme, mis 
sisaldavad üksnes mittesiduvaid eeskirju, 
näiteks soovitusi, juhiseid, norme või muid 
mittesiduvaid eeskirju (edaspidi „riiklikud 
märgistussüsteemid”), mille eesmärk on 
tagada alljärgnevate sätete kohaldamine ja 
nendes sätetes kehtestatud põhinõuete 
täitmine:

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta, 
soovitada või muul viisil juurutada 
riiklikke märgistussüsteeme, mis 
sisaldavad üksnes mittesiduvaid eeskirju, 
näiteks soovitusi, juhiseid, norme või muid 
mittesiduvaid eeskirju (edaspidi „riiklikud 
märgistussüsteemid”), mille eesmärk on 
tagada artikli 33 lõike 2 (toitumisalase 
teabe täiendavate väljendamiseviiside 
kohta) kohaldamine ja nendes sätetes 
kehtestatud põhinõuete täitmine.

(a) artikli 33 lõige 2, toitumisalase teabe 
täiendavate väljendamiseviiside kohta;
(b) artikli 34 lõige 5, toitumisalase teabe 
esitamise kohta.

Or. de

Selgitus

Sama esitaja artikli 34 kohta tehtud muudatusettepaneku tõttu, millega muudetakse graafiline 
märgistus toitainete kohta liikmesriikide jaoks kohustuslikuks, ei ole loetelu artiklis 44 vajalik. 

Muudatusettepanek 635
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta, 
soovitada või muul viisil juurutada 
riiklikke märgistussüsteeme, mis 
sisaldavad üksnes mittesiduvaid eeskirju, 
näiteks soovitusi, juhiseid, norme või 
muid mittesiduvaid eeskirju (edaspidi 

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta, 
soovitada või muul viisil juurutada 
riiklikke märgistussüsteeme. Nende 
riiklike märgistussüsteemide eesmärk on 
tagada alljärgnevate sätete kohaldamine ja
tagada, et need vastaksid nendes sätetes 



AM\762308ET.doc 65/72 PE418.219v01-00

ET

„riiklikud märgistussüsteemid”), mille
eesmärk on tagada alljärgnevate sätete 
kohaldamine ja nendes sätetes kehtestatud 
põhinõuete täitmine:

kehtestatud põhinõuetele:

(a) artikli 33 lõige 2, toitumisalase teabe 
täiendavate väljendamiseviiside kohta;

(a) artikli 33 lõige 2, toitumisalase teabe 
täiendavate väljendamiseviiside kohta;

(b) artikli 34 lõige 5, toitumisalase teabe 
esitamise kohta.

(b) artikli 34 lõige 5, toitumisalase teabe 
esitamise kohta.

Or. en

Selgitus

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states. It is important that this work is allowed to continue as 
it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Muudatusettepanek 636
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad riiklikud 
märgistussüsteemid välja töötada omal 
algatusel või sidusrühmade taotlusel 
vastavalt käesoleva määruse II ja III 
peatükis sätestatud üldpõhimõtetele ja 
nõuetele ning:

3. Liikmesriigid võivad lisaks lõikes 1 
nimetatutele töötada välja riiklikud 
märgistussüsteemid omal algatusel või 
sidusrühmade taotlusel vastavalt käesoleva 
määruse II ja III peatükis sätestatud 
üldpõhimõtetele ja nõuetele ning:

(a) usaldusväärsete tarbijauuringute alusel 
ja

(a) usaldusväärsete tarbijauuringute ja 
tõhusa teaduse alusel ja

(b) pärast laiaulatuslikke konsultatsioone 
väga erinevate sidusrühmadega ning 
tuginedes headele tavadele; ja

(b) pärast laiaulatuslikke konsultatsioone 
väga erinevate sidusrühmadega ning 
tuginedes headele tavadele.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel on riiklikud märgistussüsteemid ka muudes valdkondades peale toitumise ning 
neil tuleb lubada jätkata ning omavahel kogemusi vahetada. 

Muudatusettepanek 637
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud riiklike 
märgistussüsteemide üksikasjad, sh toidu 
tunnusmärgid, mis on esitatud märgisel 
riikliku märgistussüsteemi kohaselt. 
Komisjon teeb need üksikasjad 
avalikkusele kättesaadavaks, eelkõige 
selleks ettenähtud veebilehel.

Or. en

Selgitus

Riiklikke märgistussüsteeme ja juhiseid ei saa kohelda võrdselt ja need tuleks jagada selle 
artikli kahte erinevasse jaotisse. Liikmesriikidel on heade tavade juhised ka teistes 
märgistamisvaldkondades, näiteks selguse, päritoluriigi ja „võib sisaldada” allergeeni 
märgistuse kohta. See peatükk hõlmab neid innovatiivseid lähenemisviise ja võimalusi, kuidas 
saavutada toiduainetööstuse head tavad mittereguleerivate vahendite abil. 

Muudatusettepanek 638
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Riiklikud märgistussüsteemid peavad
sisaldama vajalikke mehhanisme, mille 
alusel saab tarbija riikliku 
märgistussüsteemi kohaselt märgistatud 

4. Riiklikud märgistussüsteemid võivad
sisaldada vajalikke mehhanisme, mille 
alusel saab tarbija riikliku 
märgistussüsteemi kohaselt märgistatud 
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toidu identifitseerida ja mille alusel saab 
kontrollida märgistuse vastavust 
märgistussüsteemile ja hinnata selle mõju.

toidu identifitseerida ja mille alusel saab 
kontrollida märgistuse vastavust 
märgistussüsteemile ja hinnata selle mõju.

Or. en

Selgitus

Heade tavade juhisega kooskõlas olevate toitude märgistamine tunnusmärgiga ei ole alati 
praktiline. Kuidas kohaldada seda näiteks toidu suhtes, mis vastab juhise 20 soovitusest 
viiele? Artiklis tuleks seda kajastada. 

Muudatusettepanek 639
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud riiklike 
märgistussüsteemide üksikasjad, sh toidu 
tunnusmärgid, mis on esitatud märgisel 
riikliku märgistussüsteemi kohaselt. 
Komisjon teeb need üksikasjad 
avalikkusele kättesaadavaks, eelkõige 
selleks ettenähtud veebilehel.

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
riiklike märgistussüsteemide üksikasjad ja 
käesolevas artiklis osutatud heade tavade 
juhised. Komisjon teeb need üksikasjad 
avalikkusele kättesaadavaks, eelkõige 
selleks ettenähtud veebilehel.

Or. en

Muudatusettepanek 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud riiklike 
märgistussüsteemide üksikasjad, sh toidu 
tunnusmärgid, mis on esitatud märgisel 
riikliku märgistussüsteemi kohaselt. 

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud riiklike 
märgistussüsteemide üksikasjad, nagu 
aluskriteeriumid ja teadusuuringud, sh 
toidu tunnusmärgid, mis on esitatud 
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Komisjon teeb need üksikasjad 
avalikkusele kättesaadavaks, eelkõige 
selleks ettenähtud veebilehel.

märgisel riikliku märgistussüsteemi 
kohaselt. Komisjon teeb need üksikasjad 
avalikkusele kättesaadavaks, eelkõige 
selleks ettenähtud veebilehel.

Or. en

Selgitus

See säte on vajalik riiklike märgistussüsteemide läbipaistvuse tagamiseks. 

Muudatusettepanek 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 a
Määruse (EÜ) nr 104/2000 muutmine
Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 4 
lisatakse järgmine punkt:
(d) kas kalad pärinevad varudest, mille 
suhtes kohaldatakse ELis vastuvõetud 
taastamiskava. 

Or. en

Selgitus

Paljude tarbijate jaoks on ostuotsuse tegemiseks äärmiselt vajalik teada, kas vastava liigi 
varud on ohustatud. Seepärast tuleb muuta nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 (kalandus- ja 
akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta) tarbijate teavitamist käsitlevat artiklit, et 
tarbijad saaksid teha teadliku otsuse. 



AM\762308ET.doc 69/72 PE418.219v01-00

ET

Muudatusettepanek 642
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Artikli 14 lõiget 1 kohaldatakse alates [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].

Artikli 14 lõiget 1 kohaldatakse alates [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 10 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 10 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Enne käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva turule viidud toitu, mis ei vasta 
käesoleva määruse sätetele, võib 
turustada, kuni kõik varud on ära 
kasutatud. 
Artikli 17 lõiget 1 kohaldatakse alates 
[kuu esimesest päevast 15 aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].

Or. en

Selgitus

Üleminekuperiood: kooskõlas artikli 3 lõikega 3, et katta pika elueaga tooted. 

15 aastat: korduvkasutamiseks mõeldud klaaspudelitel, mis on püsivalt märgistatud, on pikk 
eluiga. Neid on võimalik uuesti täita 30–40 korda, olenevalt tootmistehnoloogiast. 
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Muudatusettepanek 643
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Artikli 14 lõiget 1 kohaldatakse alates [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].

Artikli 14 lõiget 1 kohaldatakse alates [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 10 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 50 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Enne käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva turule viidud toitu, mis ei vasta 
käesoleva määruse sätetele, võib 
turustada, kuni kõik varud on ära 
kasutatud. 
Artikli 17 lõiget 1 kohaldatakse alates 
[kuu esimesest päevast 15 aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 644
Dagmar Roth– Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
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päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Artikli 14 lõiget 1 kohaldatakse alates [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].

Artikli 14 lõiget 1 kohaldatakse alates [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 10 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 50 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Enne käesoleva määruse jõustumist 
turule viidud toitu võib turustada, kuni 
kõik varud on ära täiesti kasutatud.

Or. de

Selgitus

VKEsid käsitlevad erieeskirjad ja nende töötajate arv peavad tõhusaks toimimiseks olema 
laiemalt määratletud. Enne käesoleva määruse jõustumist turule viidud toidu suhtes tuleb 
lubada selle müüki kuni varude lõppemiseni.

Muudatusettepanek 645
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Artikli 14 lõiget 1 kohaldatakse alates 
[kuu esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].
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Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 10 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul 
neid artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Artikli 29 lõiget 34 kohaldatakse alates 
[kuu esimesest päevast viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].

Enne jõustumist turule viidud toitu võib 
turustada, kuni kõik varud on ära täiesti 
kasutatud.
Artikli 17 lõike 1 kohaseid nõudeid 
kohaldatakse alates [kuu esimesest 
päevast 15 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Or. de

Selgitus

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs– und Übergangsfrist 
festgelegt werden – in Übereinstimmung mit dem Artikkel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL 
und NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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