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Muudatusettepanek 646
John Bowis, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „toitumisalane teave või toitumisalase 
teabega märgistus” – teave, mis sisaldab:

1. „toitumisalane teave või toitumisalase 
teabega märgistus” – teave, milles 
märgitakse:

a) energiasisaldust või a) energiasisaldus või
b) energiasisaldust ja üht või enamat
järgmistest toitainetest:

b) energiasisaldus ja üks või enam
järgmistest toitainetest ja nende 
komponentidest:

– rasvad, – rasvad,
– süsivesikud, – süsivesikud,

– kiudained, – kiudained,
– valgud, – valgud,

– sool, – sool,
– XI lisa A jao punktis 1 loetletud 
vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
esineb XI lisa A jao punktis 2 määratletud 
märkimisväärsetes kogustes.

– XI lisa A jao punktis 1 loetletud 
vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
esineb XI lisa A jao punktis 2 määratletud 
märkimisväärsetes kogustes.

Or. en

Muudatusettepanek 647
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punktid 1–10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „toitumisalane teave või toitumisalase 
teabega märgistus” – teave, mis sisaldab:

1. „toitumisalase teabega märgistus” –
teave, mis sisaldab:

a) energiasisaldust või a) energiasisaldust või

b) energiasisaldust ja üht või enamat 
järgmistest toitainetest:

b) energiasisaldust ja üht või enamat 
järgmistest toitainetest ning kõiki aineid, 
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mis kuuluvad ühte kõnealustest 
kategooriatest või on ühe kõnealusesse 
kategooriasse kuuluva aine koostisosaks:

– rasvad, – rasvad,

– süsivesikud; – süsivesikud;
– kiudained; – kiudained;

– valgud; – valgud;
– sool, – naatrium;

– XI lisa A jao punktis 1 loetletud 
vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
esineb XI lisa A jao punktis 2 määratletud 
märkimisväärsetes kogustes.

– XI lisa A jao punktis 1 loetletud 
vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
esineb XI lisa A jao punktis 2 määratletud 
märkimisväärsetes kogustes.

2. „rasv” – lipiidide üldsisaldus, sealhulgas 
fosfolipiidid;

2. „rasv” – lipiidide üldsisaldus, sealhulgas 
fosfolipiidid;

3. „küllastunud rasvhapped” –
kaksiksidemeta rasvhapped;

3. „küllastunud rasvhapped” – süsinik-
süsinik kaksiksidemeta rasvhapped;

4. „transrasvhapped” – vähemalt ühte 
konjugeerimata transkonfiguratsiooni 
omavad vähemalt ühe metüleenrühmaga 
eraldatud süsinik-süsinik kaksiksidemega 
rasvhapped;

4. „transrasvhapped” – vähemalt ühte 
konjugeerimata transkonfiguratsiooni 
omavad vähemalt ühe metüleenrühmaga 
eraldatud süsinik-süsinik kaksiksidemega 
rasvhapped;

5. „monoküllastumata rasvhapped” – ühte
cis-konfiguratsiooni omava
kaksiksidemega rasvhapped;

5. „monoküllastumata rasvhapped” – cis-
konfiguratsiooni omava süsinik-süsinik
kaksiksidemega rasvhapped;

6. „polüküllastumata rasvhapped” –
rasvhapped, milles cis-, cis-
konfiguratsiooni omavad kaksiksidemed 
on eraldatud metüleenrühmaga;

6. „polüküllastumata rasvhapped” –
vähemalt kahe eraldatud süsinik-süsinik
kaksiksidemega rasvhapped;

7. „süsivesikud” – mis tahes süsivesikud, 
mis on inimorganismi poolt omastatavad, 
kaasa arvatud polüoolid;

7. „süsivesikud” – mis tahes süsivesikud, 
mis on inimorganismi poolt omastatavad, 
kaasa arvatud polüoolid;

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid;

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid ja isomaltuloos ja D-
tagatoos;

9. „polüoolid”– alkoholid, mis sisaldavad 
enam kui kahte hüdroksüülrühma;

9. „polüoolid”– alkoholid, mis sisaldavad 
enam kui kahte hüdroksüülrühma;

10. „valgud” – valgusisaldus, mis 
arvutatakse järgmise valemi põhjal: valgud 
= lämmastiku üldsisaldus Kjeldahli järgi × 
6,25;

10. „valgud” – valgusisaldus, mis 
arvutatakse järgmise valemi põhjal: valgud 
= lämmastiku üldsisaldus Kjeldahli järgi × 
6,25; 6,38 piimavalkude ja 5,7 
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sojavalkude puhul.

Or. de

Selgitus

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.

Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).

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

Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.

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

Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Muudatusettepanek 648
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sool, – soolas ja lisaainetes sisalduv naatrium,

Or. fi
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 649
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sool, – naatrium,

Or. en

Selgitus

Sool (naatriumkloriid) ei ole ainus naatriumi allikas toitumises. Lisaks naatriumkloriidile on 
palju teisi naatriumsooli (näiteks naatriumglutamaat, naatriumkarbonaat jt). Soolast 
pärineva naatriumi nimetamine loetleks üksnes minimaalse osa tegelikust sisaldusest ega 
annaks täpset teavet. 

Muudatusettepanek 650
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid;

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid ja isomaltoos;

Or. en

Selgitus

Isomaltoos on lubatud uuendtoit, mis on hõlmatud süsivesikute mõistega. Seda ei peaks 
liigitama „suhkrute” alla, kuna selle põhilised füsioloogilised tunnused erinevad 
traditsiooniliste suhkrute tunnustest. Isomaltoos on hambasõbralik, imendub organismi 
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aeglaselt, on madala glükeemilise reaktsiooniga ja samas täielikult seeditav.

Muudatusettepanek 651
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid;

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid, isomaltuloos ja D-
tagatoos;

Or. en

Selgitus

Isomaltuloos ja D-tagatoos on loa saanud uuendtoidu valdkonda kuuluvad tooted, millele 
laieneb süsivesikute määratlus. Isomaltuloosi ja D-tagatoosi ei saa käsitleda suhkruna, sest 
füsioloogiliste omaduste tõttu on need traditsioonilisest suhkrust märkimisväärselt erinevad. 
Muuhulgas ei riku need hambaid, ei mõjuta oluliselt veresuhkru taset ja sisaldavad vähe 
kaloreid.

Muudatusettepanek 652
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „polüoolid” – alkoholid, mis sisaldavad 
enam kui kahte hüdroksüülrühma;

9. „polüoolid” – süsivesikud, mis 
jagunevad mono-, di-, oligo- või 
polüsahhariidideks ning mis on lubatud 
magusainete loetelus;

Or. en

Selgitus

While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct disadvantages. 
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When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered as such at 
international level. They are included in the General Standard of Food Additives of the Codex 
Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-countries. 
The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead to a 
regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol is 
prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of “glycerol” that is not a nutritional polyol

Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.

Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Muudatusettepanek 653
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „sool” – soolasisaldus, mis 
arvutatakse järgmise valemi põhjal: sool 
= naatrium × 2,5;

11. „naatrium” – naatriumi koguhulk 
antud toidus;

Or. en

Selgitus

„Soolasisaldus” ja „soolasisalduse ekvivalent” ei ole samatähenduslikud; „soolasisaldus” 
on toidus kasutatud reaalne soola kogus, „soolasisalduse ekvivalent” aga soola teoreetiline 
kogus, mis on arvutatud naatriumi koguhulga põhjal toidus.
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Muudatusettepanek 654
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teraviljad, millest valmistatakse 
põllumajandusliku päritoluga destillaati 
või etüülalkoholi piiritusjookide ja muude 
üle 1,2 mahuprotsendise 
alkoholisisaldusega jookide 
valmistamiseks. 

d) teraviljad, millest valmistatakse 
alkohoolset destillaati.

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik, et muuta erand selgesõnalisemaks ja viia see kooskõlla Euroopa 
Toiduohutusameti arvamusega. Algne sõnastus võib viia selleni, et tooted märgistatakse 
allergeensetena, samas kui Euroopa Toiduohutusameti arvamus näitab, et need ei sisalda 
mingit allergeenset materjali. Euroopa Komisjon nõustub, et praegust sõnastust peab 
muutma, tagamaks, et haavatavaid tarbijaid ei eksitata.

Muudatusettepanek 655
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vadak, millest valmistatakse 
põllumajandusliku päritoluga destillaati 
või etüülalkoholi piiritusjookide ja muude 
üle 1,2 mahuprotsendise 
alkoholisisaldusega jookide 
valmistamiseks;

a) vadak, millest valmistatakse alkohoolset
destillaati;

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik, et muuta erand selgesõnalisemaks ja viia see kooskõlla Euroopa 
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Toiduohutusameti arvamusega. Algne sõnastus võib viia selleni, et tooted märgistatakse 
allergeensetena, samas kui Euroopa Toiduohutusameti arvamus näitab, et need ei sisalda 
mingit allergeenset materjali. Euroopa Komisjon nõustub, et praegust sõnastust peab 
muutma, tagamaks, et haavatavaid tarbijaid ei eksitata.

Muudatusettepanek 656
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 8 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pähklid, millest valmistatakse 
põllumajandusliku päritoluga destillaati 
või etüülalkoholi piiritusjookide ja muude 
üle 1,2 mahuprotsendise 
alkoholisisaldusega jookide 
valmistamiseks;

a) pähklid, millest valmistatakse 
alkohoolset destillaati;

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik, et muuta erand selgesõnalisemaks ja viia see kooskõlla Euroopa 
Toiduohutusameti arvamusega. Algne sõnastus võib viia selleni, et tooted märgistatakse 
allergeensetena, samas kui Euroopa Toiduohutusameti arvamus näitab, et need ei sisalda 
mingit allergeenset materjali. Euroopa Komisjon nõustub, et praegust sõnastust peab 
muutma, tagamaks, et haavatavaid tarbijaid ei eksitata.

Muudatusettepanek 657
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Vääveldioksiid ja sulfitid 
kontsentratsiooniga üle 10 mg/kg või 10 
mg/l SO2-na väljendatult.

12. Vääveldioksiid ja sulfitid 
kontsentratsiooniga üle 10 mg/kg või 10 
mg/l SO2-na väljendatult tarbitavas tootes.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et kehtestatud piirangud puudutavad üksnes toitu, mis on 
tarbimiseks valmis, sest säte käsitleb toidu tarbimisest tekkinud allergiat ja talumatust ega 
kehti seega kontsentreeritud toodete suhtes, mis vajavad enne tarbimist valmistamist.

Muudatusettepanek 658
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. TEATAVATESSE GAASIDESSE PAKENDATUD 
TOIDUKAUBAD

1.1 Toidud, mille 
säilivusaega on 
pikendatud gaaside 
abil vastavalt 
nõukogu 
direktiivile 
89/107/EMÜ1

„pakendatud 
gaasikeskkonda”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et vältida kordamist.

Mis puudutab punkti 1 alapunkti 1, siis ei anna see tarbijale lisateavet. Ta peaks vaatama 
säilimisaja tähtaega.

Me peame magusainete kohustuslikku topeltmärgistamist tarbetuks. Magusained on selgelt 
esitatud koostisosade loetelus ning vajadusel on ette nähtud hoiatav märge fenüülalaniini 
sisalduse kohta. Säte võeti vastu ajal, mil kalorivaeste magusainete kasutamine oli ELis
vähem levinud ning käesolev ettepanek annab suurepärase võimaluse lihtsustamiseks.

                                               
1 EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27.
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Muudatusettepanek 659
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
magusainet või 
magusaineid 
sisaldavad toidud

„magusaine(te)ga” 
– see teade peab 
olema lisatud 
toiduaine nimetuse 
juurde.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et vältida kordamist.

Mis puudutab punkti 1.1, siis ei anna see tarbijale lisateavet. Ta peaks vaatama säilimisaja 
tähtaega.

Me peame magusainete kohustuslikku topeltmärgistamist tarbetuks. Magusained on selgelt 
esitatud koostisosade loetelus ning vajadusel on ette nähtud hoiatav märge fenüülalaniini 
sisalduse kohta. Säte võeti vastu ajal, mil kalorivaeste magusainete kasutamine oli ELis 
vähem levinud ning käesolev ettepanek annab suurepärase võimaluse lihtsustamiseks. 

Muudatusettepanek 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
magusainet või 
magusaineid 
sisaldavad toidud

„magusaine(te)ga
” – see teade peab 
olema lisatud 
toiduaine 
nimetuse juurde.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Magusainete kohustuslik topeltmärgistamine on tarbetu. Magusained on selgelt esitatud 
koostisosade loetelus ning vajadusel on ette nähtud hoiatav märge fenüülalaniini sisalduse 
kohta. Säte võeti vastu ajal, mil kalorivaeste magusainete kasutamine oli ELis vähem levinud 
ning käesolev ettepanek annab suurepärase võimaluse lihtsustamiseks.

Muudatusettepanek 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
magusainet või 
magusaineid 
sisaldavad toidud

„magusaine(te)ga
” – see teade peab 
olema lisatud 
toiduaine 
nimetuse juurde.

2.1 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
magusainet või 
magusaineid 
sisaldavad toidud

„magusaine(te)ga
” – see teade peab 
olema lisatud 
toiduaine 
nimetuse juurde
märgistuse kõige 
nähtavamale 
osale.

Or. en

Muudatusettepanek 662
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
suhkru- või 
suhkrute ja 
magusaine või 
magusainete 
lisandit 

„suhkru(te) ja 
magusaine(te)ga
” – see teade 
peab olema 
lisatud toiduaine 
nimetuse juurde.

välja jäetud
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sisaldavad toidud

Or. en

Selgitus

Et vältida kordamist.

Mis puudutab punkti 1.1, siis ei anna see tarbijale lisateavet. Ta peaks vaatama säilimisaja 
tähtaega.

Me peame magusainete kohustuslikku topeltmärgistamist tarbetuks. Magusained on selgelt 
esitatud koostisosade loetelus ning vajadusel on ette nähtud hoiatav märge fenüülalaniini 
sisalduse kohta. Säte võeti vastu ajal, mil kalorivaeste magusainete kasutamine oli ELis 
vähem levinud ning käesolev ettepanek annab suurepärase võimaluse lihtsustamiseks. 

Muudatusettepanek 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud
suhkru- või suhkrute 
ja magusaine või 
magusainete lisandit 
sisaldavad toidud

„suhkru(te) ja 
magusaine(te)ga
” – see teade 
peab olema 
lisatud toiduaine 
nimetuse juurde.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Magusainete kohustuslik topeltmärgistamine on tarbetu. Magusained on selgelt esitatud 
koostisosade loetelus ning vajadusel on ette nähtud hoiatav märge fenüülalaniini sisalduse 
kohta. Säte võeti vastu ajal, mil kalorivaeste magusainete kasutamine oli ELis vähem levinud 
ning käesolev ettepanek annab suurepärase võimaluse lihtsustamiseks.
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Muudatusettepanek 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
suhkru- või 
suhkrute ja 
magusaine või 
magusainete 
lisandit 
sisaldavad toidud

„suhkru(te) ja 
magusaine(te)ga” 
– see teade peab 
olema lisatud 
toiduaine 
nimetuse juurde.

2.2 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
suhkru- või 
suhkrute ja 
magusaine või 
magusainete 
lisandit 
sisaldavad toidud

„suhkru(te) ja 
magusaine(te)ga” 
– see teade peab 
olema lisatud 
toiduaine 
nimetuse juurde 
märgistuse kõige 
nähtavamale 
osale.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
aspartaami 
sisaldavad toidud

„sisaldab 
fenüülalaniiniallikat”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et vältida kordamist.

Mis puudutab punkti 1.1, siis ei anna see tarbijale lisateavet. Ta peaks vaatama säilimisaja 
tähtaega.

Me peame magusainete kohustuslikku topeltmärgistamist tarbetuks. Magusained on selgelt 
esitatud koostisosade loetelus ning vajadusel on ette nähtud hoiatav märge fenüülalaniini 
sisalduse kohta. Säte võeti vastu ajal, mil kalorivaeste magusainete kasutamine oli ELis 
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vähem levinud ning käesolev ettepanek annab suurepärase võimaluse lihtsustamiseks. 

Muudatusettepanek 666
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.3 „Üksikasjad”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt 
lubatud 
aspartaami 
sisaldavad 
toidud

„sisaldab 
fenüülalaniiniallikat
”

2.3 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
aspartaami 
sisaldavad toidud

„sisaldab 
aspartaami, 
fenüülalaniini 
allikat”

Or. en

Muudatusettepanek 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. GLUTAMIINHAPET VÕI SELLE SOOLI 
SISALDAVAD TOIDUKAUBAD
3 a.1 Toidud, mis 
sisaldavad ühte või 
enamat järgmistest 
lisaainetest: E620, 
E621, E622, E623, 
E624 ja E625

„sisaldab isu 
parandavaid 
aineid”

Or. en
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Muudatusettepanek 668
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. ALKOHOOLSED JOOGID
4 a.1 Alkohoolsed 
joogid 

„tarbimine võib 
olla raseduse ajal 
kahjulik”

Or. en

Muudatusettepanek 669
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. GMOd
5 a.1 GMOsid 
sisaldavad 
toidukaubad

Märgistatakse 
kooskõlas 
direktiiviga 
2001/18/EÜ

5 a.2 GMOde abil 
toodetud toidukaubad 

„Toodetud koos 
geneetiliselt 
muundatud 
koostisosadega” 

Or. en
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Muudatusettepanek 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. MUUD TOIDUKAUBAD

Or. en

Muudatusettepanek 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a.1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a.1 Määruse (EÜ) 
nr 1829/2003 
kohaselt geneetiliselt 
muundatud söödaga 
toidetud loomadest 
toodetud toidud

„toodetud geneetiliselt 
muundatud söödaga 
toidetud loomadest” 
Kui toiduaine koosneb 
rohkem kui ühest 
koostisosast, millest 
üks või mitu on 
toodetud määruse (EÜ) 
nr 1829/2003 kohaselt 
geneetiliselt 
muundatud söödaga 
toidetud loomadest, 
esitatakse teade 
„toodetud geneetiliselt 
muundatud söödaga 
toidetud loomadest” 
artiklis 19 viidatud 
koostisosade loetelus 
kohe pärast asjaomase 
/ asjaomaste 
toiduaine(te) nimetust. 
Koostisosade loetelu 
puudumisel esitatakse 
teade „toodetud 
geneetiliselt 
muundatud söödaga 
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toidetud loomadest” 
selgelt märgistusel.

Or. en

Selgitus

Tarbijad võivad tahta teada, kas toit on toodetud geneetiliselt muundatud sööta kasutades. 
Selles osas valitseb sätetes, mis käsitlevad geneetiliselt muundatud söödaga toidetud 
loomadest toodetud toite, selge tühimik: määruse 1829/2003 põhjendust 16 tõlgendatakse 
selliselt, et geneetiliselt muundatud söödaga toidetud loomadest valmistatud toite see määrus 
ei hõlma. See tähendab, et määrus 1829/2003 ei sisalda ühtegi sätet märgistuse kohta; 
kõnealuse tühimiku täitmiseks tuleb vastavad eeskirjad sätestada seega käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a.2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a.2 
Nanotehnoloogia 
abil toodetud tooted

„toodetud 
nanotehnoloogia abil” 
Kui toiduaine koosneb 
rohkem kui ühest 
koostisosast, millest üks 
või mitu on toodetud 
nanotehnoloogia abil, 
esitatakse teade 
„toodetud 
nanotehnoloogia abil” 
artiklis 19 viidatud 
koostisosade loetelus 
kohe pärast asjaomase / 
asjaomaste toiduaine(te) 
nimetust. Koostisosade 
loetelu puudumisel 
esitatakse teade 
„toodetud 
nanotehnoloogia abil” 
selgelt märgistusel.

Or. en



PE418.220v01-00 20/81 AM\762309ET.doc

ET

Selgitus

Tarbijad võivad tahta teada, kas toit on toodetud nanotehnoloogiaid kasutades. 
Nanotehnoloogiate kasutamine võib mõjutada toote omadusi, isegi kui koostisosad on samad 
nagu tootes, mis toodeti nanotehnoloogiaid kasutamata.

Muudatusettepanek 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a.3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a.3 Muna või 
munatooteid 
sisaldavad toidud

1) „vabalt peetud kanade 
munad”,
2) „õrrekanade munad” 
või
3) „puuris peetavate 
kanade munad” – teade 
lisatakse sulgudes vastava 
koostisosa järele 
koostisosade loetelus, 
kooskõlas toidus 
sisalduvate munade 
tootmisviisiga. 
Mahepõllumajanduslikult 
toodetud munade puhul 
võib vastava koostisosa 
märgistada kooskõlas 
nõukogu määruse (EÜ) nr 
834/2007 artikli 23 lõike 4 
punktiga b.

Or. en

Selgitus

Paljud tarbijad tahaksid teada, millise tootmisviisi kohaselt on nende toidus sisalduvad 
munad toodetud.
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Muudatusettepanek 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a.4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a.4 Suurte 
röövkalade liha, 
nagu on 
täpsustatud 
komisjoni määruse 
466/2001 I lisa 
punktis 3.3.1.1, või 
nende kalaliikide 
liha sisaldavad 
toidukaubad

„sisaldab 
metüülelavhõbedat – ei 
soovitata rasedust 
planeerivatele, 
rasedatele või last 
rinnaga toitvatele 
naistele, ning lastele” –
see teade lisatakse kohe 
pärast koostisosade 
loetelu.

Or. en

Selgitus

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."
Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.
Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.
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Muudatusettepanek 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a.5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a.5 Tapaeelselt 
uimastatud loomadelt 
pärinev liha

„Tapaeelselt 
uimastatud loomadelt 
pärinev liha”

Or. en

Selgitus

ELi õigusaktidega on lubatud loomade tapmine ilma eelneva uimastamiseta, et varustada 
toiduga teatavaid usukogukondi. Osa sellest lihast ei müüda moslemitele või juutidele, vaid 
viiakse üldisele turule ja seda võivad kogemata osta tarbijad, kes ei soovi osta eelneva 
uimastamiseta tapetud loomadelt pärinevat liha. Järelikult tuleks tarbijaid teavitada, et teatav 
liha on saadud eelneva uimastamiseta tapetud loomadelt. See võimaldab neil teha teadliku 
valiku, mis on kooskõlas nende eetiliste vaadetega.

Muudatusettepanek 676
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a.6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a.6 Pakendatud 
terved pähklid

„Ärge sööge pähkleid, 
mille välimus või 
maitse on halb, sest 
need võivad sisaldada 
suures koguses 
alfatoksiine” – see 
teade peab olema 
märgistusel selgelt 
näha.

Or. en
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Selgitus

Pärast kokkuleppe saavutamist ÜRO tasandil on Euroopa suurendanud alfatoksiinide lubatud 
piirnorme pähklites endiste piirnormidega võrreldes enam kui kaks korda. Uuringud 
näitavad, et kui inimestel palutakse välja noppida pähklid, mida nad peavad söögikõlbmatuks, 
saab alfatoksiinide kahjulikku manustamist vähendada 90 % võrra. Hoiatav märgis peaks 
hoidma tarbijate kokkupuute alfatoksiinidega madala, vaatamata piirväärtuste 
suurenemisele.

Muudatusettepanek 677
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. PUUVILJADE JA JUURVILJADE 
KOOREPINNA TÖÖTLEMINE 
Puuviljad ja 
juurviljad, mille 
koorepindasid on 
pärast saagikoristust 
töödeldud lisaainete 
või pestitsiididega

„Töödeldud 
koorepind”

Or. en

Selgitus

Kehtivad eeskirjad ei sisalda puuviljade ja juurviljade koorepindade töötlemist käsitleva 
teabe esitamise üldist nõuet ei värskust säilitavate lisaainete ega ka pestitsiidide puhul. See 
tähendab, et tooted on „värsked” muul viisil, kui tarbija eeldab. Tarbijatel on õigus saada 
teavet selle kohta, kas ostetud toiduainete koorepinnad on töödeldud või mitte.

Muudatusettepanek 678
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TOIDUD, MILLE PUHUL TOIDUD, MILLE PUHUL 
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KOHUSTUSLIKU TOITUMISALASE 
TEABEGA MÄRGISTAMISE NÕUE EI 
KEHTI

KOHUSTUSLIKU TOITUMISALASE 
TEABEGA MÄRGISTAMISE NÕUE EI 
KEHTI

– töötlemata tooted, mis koosnevad 
ühestainsast koostisosast või koostisosade 
rühmast;

– töötlemata tooted, mis koosnevad 
ühestainsast koostisosast või koostisosade 
rühmast. Siia kuuluvad ka vesi, sool, 
maitse- ja lõhnaained, lisaained, abiained 
ja toiduensüümid;

– töödeldud tooted, mille ainsaks 
töötlemisviisiks on olnud suitsutamine või 
laagerdumine, ja mis koosnevad 
ühestainsast koostisosast või koostisosade 
rühmast;

– töödeldud tooted, mille ainsaks 
töötlemisviisiks on olnud suitsutamine või 
laagerdumine või vees keetmine, ja mis 
koosnevad ühestainsast koostisosast või 
koostisosade rühmast;

– joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
lisatud koostisosaks on süsihappegaas 
ja/või lõhna- ja maitseained;

– looduslik mineraalvesi või muu 
joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
lisatud koostisosaks on süsihappegaas 
ja/või lõhna- ja maitseained;

– maitsetaimed, vürtsid või nende segud; – maitsetaimed, vürtsid või nende segud;

– sool ja soolaasendajad; – sool ja soolaasendajad;

– suhkur, nagu see on sätestatud nõukogu 
direktiivis 2001/111/EÜ teatavate 
inimtoiduks ettenähtud suhkrute kohta;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
veebruari 1999. aasta direktiiviga 
1999/4/EÜ (kohvi- ja siguriekstraktide 
kohta)1 hõlmatud tooted, terved või 
jahvatatud kohvioad ning terved või 
jahvatatud kofeiinivabad kohvioad;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
veebruari 1999. aasta direktiiviga 
1999/4/EÜ (kohvi- ja siguriekstraktide 
kohta) hõlmatud tooted, terved või 
jahvatatud kohvioad ning terved või 
jahvatatud kofeiinivabad kohvioad;

– maitsetaimeekstrakt, tee, kofeiinivaba 
tee, lahustuv tee või tee ekstrakt, 
kofeiinivaba lahustuv tee või tee ekstrakt, 
mis ei sisalda lisatud koostisosi;

– maitsetaimeekstrakt, tee, aromatiseeritud 
tee, kofeiinivaba tee, lahustuv tee või tee 
ekstrakt, kofeiinivaba lahustuv tee või tee 
ekstrakt, mis ei sisalda lisatud koostisosi;

– kääritatud äädikad ja äädikaasendajad, 
sealhulgas need, mille ainsaks lisatud 
koostisosaks on lõhna- ja maitseained;

– kääritatud äädikad ja äädikaasendajad, 
sealhulgas need, mille ainsaks lisatud 
koostisosaks on lõhna- ja maitseained;

– lõhna- ja maitseained; – lõhna- ja maitseained;

– lisaained; – lisaained;
– abiained; – abiained;

– toiduensüümid; – toiduensüümid;

                                               
1 ELT L 66, 13.3.1999, lk 26.
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– želatiin; – želatiin;
– moosipaksendajad; – moosipaksendajad;

– pärm; – pärm;
– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2 ;

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima trükkimiseks
sobiva tahu pindala on alla 50 cm2;

– eraisikute müüdav toit, mida müüakse 
juhutegevuse käigus ja mitte teatavat 
tegevuse järjepidevust ja organiseerituse 
taset eeldava ettevõtluse raames;

– eraisikute müüdav toit, mida müüakse 
juhutegevuse käigus ja mitte teatavat 
tegevuse järjepidevust ja organiseerituse 
taset eeldava ettevõtluse raames;

– toit, millega tootja varustab väikestes 
tootekogustes vahetult lõpptarbijat või 
kohalikku jaemüüjat, kes vahetult 
varustavad lõpptarbijat;

– toit, millega tootja varustab väikestes 
tootekogustes vahetult lõpptarbijat või 
kohalikku jaemüüjat, kes vahetult 
varustavad lõpptarbijat;

– sisepakendis toit, mis pole ette nähtud 
müügiks ilma välispakendita (toitumisalane 
teave tuleb esitada välispakendil, välja 
arvatud juhul, kui toit kuulub käesoleva 
lisa alusel märgistamise nõudest vabastatud 
toitude rühma).

– sisepakendis toit, mis pole ette nähtud 
müügiks ilma välispakendita (toitumisalane 
teave tuleb esitada välispakendil, välja 
arvatud juhul, kui toit kuulub käesoleva 
lisa alusel märgistamise nõudest vabastatud 
toitude rühma).

– käesoleva määruse artikli 2 lõike 2 
punktis e a määratletud pakendamata toit.

Or. de

Selgitus

Erandid: toitude loetelu, mille puhul kohustusliku toitumisalase teabega märgistamise nõue ei 
kehti, tuleks nimetatud andmetega täiendada.

 otstarbekusest lähtuvatel põhjustel väiksemad pakendid kui 50 cm² 
 aromatiseeritud tee 
 „vesi” on asendatud „looduslik mineraalvesi ja muu joogivesi”
 suhkur nagu kirjeldatud 2001/111/EÜ 

Pakendamata toit tähendab kõiki toiduaineid, mida pakutakse tarbijale pakendamata kujul 
või mis pakitakse tarbija soovil või mis pakitakse müügikohas vahetult müügiks.
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Muudatusettepanek 679
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TOIDUD, MILLE PUHUL 
KOHUSTUSLIKU TOITUMISALASE 
TEABEGA MÄRGISTAMISE NÕUE EI 
KEHTI

TOIDUD, MILLE PUHUL 
KOHUSTUSLIKU TOITUMISALASE 
TEABEGA MÄRGISTAMISE NÕUE EI 
KEHTI

töötlemata tooted, mis koosnevad 
ühestainsast koostisosast või koostisosade 
rühmast;

– töötlemata tooted, mis koosnevad 
ühestainsast koostisosast või 
koostisosade rühmast;

– töödeldud tooted, mille ainsaks 
töötlemisviisiks on olnud 
suitsutamine või laagerdumine, ja 
mis koosnevad ühestainsast 
koostisosast või koostisosade 
rühmast;

– töödeldud tooted, mille ainsaks 
töötlemisviisiks on olnud 
suitsutamine või laagerdumine, ja 
mis koosnevad ühestainsast 
koostisosast või koostisosade 
rühmast;

– joogivesi, sealhulgas vesi, mille 
ainsaks lisatud koostisosaks on 
süsihappegaas ja/või lõhna- ja 
maitseained;

– joogivesi, sealhulgas vesi, mille 
ainsaks lisatud koostisosaks on 
süsihappegaas ja/või lõhna- ja 
maitseained; 

– maitsetaimed, vürtsid või nende 
segud;

– maitsetaimed, vürtsid või nende 
segud;

– sool ja soolaasendajad; – sool ja soolaasendajad;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
veebruari 1999. aasta direktiiviga 
1999/4/EÜ (kohvi- ja 
siguriekstraktide kohta) hõlmatud 
tooted1, terved või jahvatatud 
kohvioad ning terved või jahvatatud 
kofeiinivabad kohvioad;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
veebruari 1999. aasta direktiiviga 
1999/4/EÜ (kohvi- ja 
siguriekstraktide kohta) hõlmatud 
tooted2, terved või jahvatatud 
kohvioad ning terved või jahvatatud 
kofeiinivabad kohvioad;

– maitsetaimeekstrakt, tee, 
kofeiinivaba tee, lahustuv tee või 
tee ekstrakt, kofeiinivaba lahustuv 
tee või tee ekstrakt, mis ei sisalda 
lisatud koostisosi;

– maitsetaimeekstrakt, tee, 
kofeiinivaba tee, lahustuv tee või 
tee ekstrakt, kofeiinivaba lahustuv 
tee või tee ekstrakt, mis ei sisalda 
lisatud koostisosi;

– kääritatud äädikad ja 
äädikaasendajad, sealhulgas need, 

– kääritatud äädikad ja 
äädikaasendajad, sealhulgas need, 

                                               
1 EÜT L 66, 13.3.1999, lk 26.
2 EÜT L 66, 13.3.1999, lk 26.
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mille ainsaks lisatud koostisosaks 
on lõhna- ja maitseained;

mille ainsaks lisatud koostisosaks 
on lõhna- ja maitseained;

– lõhna- ja maitseained; – lõhna- ja maitseained;
– lisaained; – lisaained;

– abiained; – abiained;
– toiduensüümid; – toiduensüümid;

– želatiin; – želatiin;
– moosipaksendajad; – moosipaksendajad;

– pärm; – pärm;
– toit, mis on pakendatud pakendisse 

või mahutisse, mille suurima tahu 
pindala on alla 25 cm2;

– toit, mis on pakendatud pakendisse 
või mahutisse, mille suurima tahu 
pindala on alla 100 cm2;

– eraisikute müüdav toit, mida 
müüakse juhutegevuse käigus ja 
mitte teatavat tegevuse 
järjepidevust ja organiseerituse 
taset eeldava ettevõtluse raames;

– eraisikute müüdav toit, mida 
müüakse juhutegevuse käigus ja 
mitte teatavat tegevuse 
järjepidevust ja organiseerituse 
taset eeldava ettevõtluse raames;

– suhkrukondiitritooted 
kujukestena;

– šokolaadikujukesed;
– toit, millega tootja varustab 

väikestes tootekogustes vahetult 
lõpptarbijat või kohalikku 
jaemüüjat, kes vahetult varustavad 
lõpptarbijat;

– toit, millega tootja varustab 
väikestes tootekogustes vahetult 
lõpptarbijat või kohalikku 
jaemüüjat, kes vahetult varustavad 
lõpptarbijat;

– sisepakendis toit, mis pole ette 
nähtud müügiks ilma välispakendita 
(toitumisalane teave tuleb esitada 
välispakendil, välja arvatud juhul, 
kui toit kuulub käesoleva lisa alusel 
märgistamise nõudest vabastatud 
toitude rühma).

– sisepakendis toit, mis pole ette 
nähtud müügiks ilma välispakendita 
(toitumisalane teave tuleb esitada 
välispakendil, välja arvatud juhul, 
kui toit kuulub käesoleva lisa alusel 
märgistamise nõudest vabastatud 
toitude rühma);

– assortiid ja kinkepakid;
– eri elementidest koosnevad 

rühmapakendid;
– närimiskumm.

Or. en
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Selgitus

Šokolaadist ja suhkrust valmistatud jõuluvana ja lihavõttejänku kujukesed on üksikasjaliku 
täpsusega valmistatud traditsioonilised kujukesed. Nende kuju ei tohiks muuta mitte ükski 
märgistus esiküljel ja need tuleks seega kohustusliku toitumisalase teabe esitamise nõudest 
täielikult vabastada. Väikesed pakendid, mille pindala on alla 100 cm2, ei sobi toitumisalase 
teabe esitamiseks ruumi puuduse tõttu.

Muudatusettepanek 680
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– töödeldud tooted, mille ainsaks 
töötlemisviisiks on olnud suitsutamine või 
laagerdumine, ja mis koosnevad 
ühestainsast koostisosast või koostisosade 
rühmast;

– töödeldud tooted, mille ainsaks 
töötlemisviisiks on olnud suitsutamine või 
laagerdumine, samuti puuviljad ja 
juurviljad, mida on kuivatatud ja hiljem 
vajadusel vee lisamise teel 
rehüdratiseeritud, ja mis koosnevad 
ühestainsast koostisosast või koostisosade 
rühmast;

Or. fr

Selgitus

Tegemist on töötlemisviisiga, mis ei vähenda toote tegelikku kvaliteeti. Kuivatusprotsess, nagu 
ka laagerdumine, ei muuda toote (nt ploomid, tomatid, aprikoosid ja viigimarjad) struktuuri. 
Seega on loogiline, et kõnealused kuivatatud tooted vabastatakse toitumisalase teabe 
esitamise kohustusest märgistuse kõige nähtavamal osal.

Muudatusettepanek 681
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
lisatud koostisosaks on süsihappegaas 

– looduslik mineraalvesi või muu 
joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
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ja/või lõhna- ja maitseained; lisatud koostisosaks on süsihappegaas 
ja/või lõhna- ja maitseained; 

Or. en

Selgitus

Joogivesi: ettepaneku artikli 28 lõikes 1 öeldakse, et „käesoleva jao [3. jagu] sätteid ei 
kohaldata toidu suhtes, mis jääb järgmiste õigusaktide kohaldamisalasse: […] (b) nõukogu 
15. juuli 1980. aasta direktiiv 80/777/EMÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja 
turustamisega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”. Segaduse vältimiseks on 
oluline, et IV lisas oleks üksainus erand, mis hõlmaks sarnaselt direktiivi 90/496 artikli 1 
lõikele 2 igasugust pudelisse villitud vett.

Muudatusettepanek 682
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
lisatud koostisosaks on süsihappegaas 
ja/või lõhna- ja maitseained;

– looduslik mineraalvesi või muu 
joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
lisatud koostisosaks on süsihappegaas 
ja/või lõhna- ja maitseained; 

Or. en

Muudatusettepanek 683
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– maitsetaimed, vürtsid või nende segud; – maitsetaimed, vürtsid, maitseained ja
nende segud;

Or. en
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Selgitus

Maitseained: täpsustamine.

Muudatusettepanek 684
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– maitsetaimed, vürtsid või nende segud; – maitsetaimed, vürtsid, maitseained ja
nende segud;

Or. en

Muudatusettepanek 685
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – neljas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suhkur;

Or. en

Selgitus

Suhkur: suhkur koosneb ühestainsast toitainest, mis on hõlpsasti määratletav ega eksita 
tarbijaid.
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Muudatusettepanek 686
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – neljas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suhkur;

Or. en

Muudatusettepanek 687
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – viieteistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– närimiskumm;

Or. en

Selgitus

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
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Muudatusettepanek 688
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – viieteistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– närimiskummitooted.

Or. de

Selgitus

Närimiskummitooted ei sisalda märkimisväärses koguses määrusega hõlmatud toitaineid ja ei 
ole suunatud tarbimisele. Lisaks on nende osakaal päeva jooksul tarbitavas kalorikoguses 
tühine.

Muudatusettepanek 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusega viidatakse artikli 17 (lõige 2 a (uus)) kohta tehtud muudatusettepanekule, kuhu 
see lause lisati ja kus öeldi, et seonduva toitumisalase teabe esitamine interneti kaudu on 
kohustuslik ning teave peab müügikohas olema kättesaadav.
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Muudatusettepanek 690
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2;

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 100 cm2;

Or. en

Selgitus

100 cm²: väikeste pakendite (väiksemad kui 25 cm²) jaoks kavandatav erand ei ole teostatav. 
Turu nõuetele vastamiseks peaks seda laiendama (100 cm²).

Muudatusettepanek 691
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2;

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2, minipudelid, mille puhul on 
suurim sildi pindala alla 25 cm2;

Or. en

Selgitus

Mõnedes sektorites, eriti kangete alkohoolsete jookide sektoris, on minipudelite müük –
tavaliselt 5 cl – laialt levinud. On asjakohane, et oma väikese suuruse ja maitsmiseks mõeldud 
rolli tõttu vabastatakse need pudelid samuti teatavatest märgistamisnõuetest. Pudeleid ei saa 
siiski hõlpsasti mõõta, et teha kindlaks nende suurima tahu pindala. Sellepärast on lihtsam, 
ka täitevasutuste jaoks, et määravaks teguriks erandi tegemisel on suurim sildi suurus.
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Muudatusettepanek 692
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – seitsmeteistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hooajalised maiustused ning 
suhkrukondiitri- ja šokolaaditooted 
kujudena;

Or. de

Selgitus

Selgitus.

Muudatusettepanek 693
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – üheksateistkümnes a, b ja c taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– assortiid ja kinkepakid;

– eri elementidest koosnevad 
rühmapakendid;
– närimiskumm.

Or. en

Selgitus

Sellised tooted nagu assortiid ja kinkepakid, eri elementidest koosnevad rühmapakendid ja 
närimiskumm tuleks samuti märgistamisnõudest vabastada.
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Muudatusettepanek 694
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – üheksateistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– erilise toiteväärtuseta toiduained, mis 
katavad alla 25 kcal ja alla 3,5 % 
päevasest soola, rasvade ja küllastunud 
rasvhapete vajadusest (keskmise päevase 
tarbimise alusel).

Or. de

Selgitus

Hingeõhku värskendavad tooted ja teised sarnased toiduained ei anna vastupidiselt 
tavapärastele toitudele toitumiseks vajalikke makrotoitaineid ning sellel põhjusel ei tohiks 
neile laiendada samasuguseid märgistamiseeskirju nagu tavapärastele toitudele. Sellistele 
toitudele erandi tegemine kohustuslikust toitumisalase teabega märgistamisest tagaks 
võimaluse säilitada kõnealuste toodete puhul nende väikese pakendi, mis aitaks vältida 
lisajäätmeid. 

Muudatusettepanek 695
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – A ja B osad

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A OSA – TOIDU NIMETUS välja jäetud

1. Toidu nimetust, mille all toitu 
tootjaliikmesriigis seaduslikult toodetakse 
ja turustatakse, lubatakse kasutada toodet 
turustavates liikmesriikides.
Kui käesoleva direktiivi muude, eelkõige 
artikli 9 sätete kohaldamine ei anna 
turustava liikmesriigi tarbijatele teavet 
toidu tegeliku olemuse kohta ega 
võimalda kõnealust toitu segimineku 
vältimiseks teistest toitudest eristada, siis 
peab nimetusega, mille all toodet 
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müüakse, kaasnema toote nimetuse 
lähedale paigutatud kirjeldav teave.
2. Erijuhtudel ei kasutata turustavas 
liikmesriigis tootjaliikmesriigi 
tootenimetust, kui selle nimetuse all 
esinev toit on koostise või valmistamise 
poolest nii erinev kõnealuse nimetuse all 
tuntud toidust, et punkti 1 sätetest ei piisa 
turustava liikmesriigi ostjale õige info 
tagamiseks.
3. Toote nimetust ei tohi asendada 
intellektuaalomandiõigustega kaitstud 
nimetusega, kaubamärgivõi väljamõeldud 
nimetusega.
B OSA – TOIDU NIMETUSEGA 
KAASNEVAD KOHUSTUSLIKUD 
ANDMED
1. Nimetus, mille all toodet müüakse, peab 
sisaldama andmeid või tuleb sellele lisada 
andmed toidu füüsikalise oleku või 
eritöötluse kohta (nt pulbristatud, 
külmkuivatatud, külmutatud, 
sügavkülmutatud, kontsentreeritud, 
suitsutatud) kõikidel juhtudel, kui sellise 
info puudumine võiks ostjat eksitada.
2. Ioniseeriva kiirgusega töödeldud toit 
peab olema märgistatud ühega järgmistest 
märgistest:
„kiiritatud” või „ioniseeriva kiirgusega 
töödeldud”. 

Or. en

Selgitus

Lisatakse sellele viitavale artiklile.
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Muudatusettepanek 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mis tahes lihatoote, mida müüakse 
jaotustüki, kondiga praetüki, lõigu, 
portsjoni või rümba kujul või soolatult, 
nimetus märgistusel peab sisaldama viidet
a) mis tahes lisatud koostisosale, mis on 
muud loomset päritolu kui ülejäänud liha, 
ning
b) veele, mis on lisatud järgmistes 
tingimustes:
– kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata liha 
või kuumtöödeldud soolaliha puhul 
töötlemise käigus lisatud vesi, mis 
moodustab toote kaalust enam kui 5 %;
– kuumtöötlemata soolaliha puhul 
töötlemise käigus lisatud vesi, mis 
moodustab toote kaalust enam kui 10 %.

Or. en

Selgitus

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Muudatusettepanek 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Mis tahes kalatoote, mida müüakse 
tüki, filee, lõigu või portsjoni kujul, 
nimetus märgistusel peab sisaldama 
viidet:
a) mis tahes taimsele või loomsele (v.a 
kala) koostisosale ja
b) mis tahes lisatud veele, mis moodustab 
toote kaalust enam kui 5 %;

Or. en

Selgitus

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Muudatusettepanek 698
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – C osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ööpäevase keskmise alusel kontrollitavad 
koostise kriteeriumid.

välja jäetud

Rasvas
isaldus

Sidekude:
lihavalgu 
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kogus
— taine 
hakkliha

≤ 7 % ≤ 12

— puhas 
veisehakkliha

≤ 20 % ≤ 15

— sealiha 
sisaldav 
hakkliha

≤ 30 % ≤ 18

— muude 
loomaliikide 
hakkliha

≤ 25 % ≤ 15

2. Erandina määruse (EÜ) Nr 853/2004 III lisa 
V jao IV peatükis sätestatud nõuetest, peavad 
märgistusel olema järgmised sõnad:
– „rasvasisaldus alla…”,
– „sidekude: lihavalgu kogus alla...”.
3. Liikmesriigid võivad sellist hakkliha, mis ei ole 
käesoleva osa punktis 1 sätestatud 
kriteeriumidega vastavuses, lubada riigisiseturul 
turustada riigisisese märgistusega, mida ei saa 
segamini ajada määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 
5 lõikes 1 sätestatud märgistusega.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – A osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 
Maitseainesegude 
puhul, milles 
ükski maitseaine 
ei ole kaalult 
olulisel määral 
ülekaalus

Võib koostisosad 
kanda loetelusse 
muus järjestuses, 
tingimusel et 
kõnealusele 
koostisosade 
loetelule on 
lisatud märge 
„erinevates 

5. 
Maitseainesegude 
ja maitseaine-
valmististe puhul, 
milles ükski 
maitseaine ei ole 
kaalult olulisel 
määral ülekaalus

Võib koostisosad 
kanda loetelusse 
muus järjestuses, 
tingimusel et 
kõnealusele 
koostisosade 
loetelule on 
lisatud märge 
„erinevates 
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kogustes”. kogustes”.

Or. de

Selgitus

Senise eeskirja säilitamine. Seni olid hõlmatud ka maitseainevalmistised.

Muudatusettepanek 700
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostisosad, mis kuuluvad ühte allpool 
loetletud toidurühmadest ja on teise toidu 
komponendid, tuleb märkida ära ainult 
rühma tähistamisega. 

Komisjon võib võtta kasutusele toidu 
lisaainete ja ensüümide üldnimetuste 
loetelu, mida võib kasutada nende 
erinimetuste asemel. Kõnealune meede 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Koostisosad, mis kuuluvad ühte allpool 
loetletud toidurühmadest ja on teise toidu 
komponendid, tuleb märkida ära ainult 
rühma tähistamisega.

Or. en

Selgitus

Paljudel lisaainetel on väga pikad ja/või tehnilised nimetused, mis ei anna tarbijatele 
lisateavet, kuid võtavad märgistusel märkimisväärselt ruumi. Sellepärast on lühemate või 
üldisemate nimetuste kasutamise lubamine õigustatud.



AM\762309ET.doc 41/81 PE418.220v01-00

ET

Muudatusettepanek 701
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tärklised ja 
füüsilisel teel või 
ensüümidega 
modifitseeritud 
tärklised

„Tärklis” 4. Tärklised ja 
füüsilisel teel või 
ensüümidega 
modifitseeritud 
tärklised, röstitud 
või dekstriinitud 
tärklis, happe või 
leelisega 
modifitseeritud 
tärklis ja 
valgendatud 
tärklis.

„Tärklis”

Or. de

Selgitus

Tärklise liiginimetust tuleks täiendada röstitud või dekstriinitud tärklise, happe või leelisega 
modifitseeritud tärklise ja valgendatud tärklisega. Nimetatud aineid kasutatakse tegelikkuses 
toitude valmistamisel ja need tuleb lisada koostisosade loetelusse. Lisaainete direktiivi 
95/2/EÜ kohaldamisalast on need selgesõnaliselt välja jäetud.

Muudatusettepanek 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punkt 17

Komisjoni ettepanek

17. Inimtarbimiseks sobivad imetajate ja linnuliikide 
skeletilihased1 koos looduslikult nende juurde 
kuuluva või nende küljes oleva koega, kus rasva ja 
sidekoe kogusisaldus ei ületa allpool osutatud 

„… liha” ja loomaliigi nimetus 
või nimetused2, kellelt see on 
saadud.

                                               
1 Diafragma ja mälumislihased kuuluvad skeletilihaste hulka, süda, keel, pea piirkonnas paiknevad 

lihased (välja arvatud mälumislihased), randme-, pöiapära- ja sabalihased aga mitte. 
2 Ingliskeelse märgistuse puhul võib selle märgise asendada koostisosa üldnimetusega asjaomase 

loomaliigi puhul.
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väärtusi ja kus liha on teise toidukauba koostisosa. 
Käesolev määratlus ei kehti „lihamassi“ määratluse 
alla kuuluvate toodete kohta.

Terminiga „... liha” tähistatud koostisosade rasva ja 
sidekoe maksimumsisaldus
Liik Ras

v 
(%)

Sidekude1

(%)

Imetajad (välja arvatud 
küülikud ja sead) ning 
liikide segud, kus 
domineerivad imetajad

25 25

Sead 30 25
Linnud ja küülikud 15 10
Kui neid piirnorme ületatakse, kuid samas 
täidetakse muid määratluse „liha” kriteeriume, 
tuleb „…liha” sisaldust vastavalt vähendada ning 
koostisosade loetelus peab lisaks mõistele „…liha” 
märkima rasva ja/või sidekoe olemasolu.

Muudatusettepanek

17. Inimtarbimiseks sobivad imetajate ja 
linnuliikide skeletilihased2 koos looduslikult nende 
juurde kuuluva või nende küljes oleva koega, kus liha 
on teise toidukauba koostisosa. Käesolev määratlus ei 
kehti „lihamassi“ määratluse alla kuuluvate toodete 
kohta.

„… liha” ja loomaliigi nimetus 
või nimetused3, kellelt see on 
saadud, millele järgneb sõna 
„millest” ning rasva ja sidekoe 
kogusisaldus (%-des).

Or. en

Selgitus

On vastuvõetamatu, et loomseid saadusi, mis koosnevad kuni 55 % ulatuses rasvast ja 
sidekoest, saab märgistada kui „liha”. Rasva ja sidekoe sisaldus peaks seega koostisosade 
loetelus alati olema ära toodud.

                                               
1 Sidekoesisaldus arvutatakse välja kollageenisisalduse ja lihavalgusisalduse suhtarvu alusel. 

Kollageenisisaldusena käsitatakse hüdroksüproliinisisaldust, mis on korrutatud koefitsiendiga 8. 
2 Diafragma ja mälumislihased kuuluvad skeletilihaste hulka, süda, keel, pea piirkonnas paiknevad 

lihased (välja arvatud mälumislihased), randme-, pöiapära- ja sabalihased aga mitte. 
3 Ingliskeelse märgistuse puhul võib selle märgise asendada koostisosa üldnimetusega asjaomase 

loomaliigi puhul.
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Muudatusettepanek 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Igat sorti 
tooted, mis 
vastavad 
„lihamassi” 
määratlusele.

„lihamass” ja 
nende 
loomaliikide 
nimetused (3), 
millest see on 
saadud.

18. Igat sorti 
tooted, mis 
vastavad 
„lihamassi” 
määratlusele.

„lihamass” ja 
nende 
loomaliikide 
nimetused (3), 
millest see on 
saadud, millele 
järgneb sõna 
„millest” ning 
rasva ja sidekoe 
kogusisaldus (%-
des).

Or. en

Selgitus

On vastuvõetamatu, et loomseid saadusi, mis koosnevad kuni 55 % ulatuses rasvast ja 
sidekoest, saab märgistada kui „liha”. Rasva ja sidekoe sisaldus peaks seega koostisosade 
loetelus alati olema ära toodud.

Muudatusettepanek 704
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – C osa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaained ja ensüümid, välja arvatud artikli 
21 punktis b osutatud ained, mis kuuluvad 
ühte käesolevas osas loetletud rühmadest, 
peavad olema tähistatud selle rühma 
nimetusega, millele järgneb nende ainete 
täpne nimetus või vajaduse korral EÜ 
number. Kui mõni koostisosa kuulub 
mitmesse rühma, siis märgitakse kõnealuse 
toidu põhifunktsioonile vastava rühma 

Lisaained ja ensüümid, välja arvatud artikli 
21 punktis b osutatud ained, mis kuuluvad 
ühte käesolevas osas loetletud rühmadest, 
peavad olema tähistatud selle rühma 
nimetusega, millele järgneb nende ainete 
täpne nimetus või võimaluse korral nende 
ühine (ühised) või üldnimetus(ed) või 
vajaduse korral EÜ number. Kui mõni 
koostisosa kuulub mitmesse rühma, siis 
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nimetus. Kuid nimetust „modifitseeritud 
tärklis” tuleb alati täiendada viitega tema 
konkreetsele taimsele päritolule, kui see 
koostisosa võib sisaldada gluteeni.

märgitakse kõnealuse toidu 
põhifunktsioonile vastava rühma nimetus.

Or. en

Selgitus

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible: 

Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or 

“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.

According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Muudatusettepanek 705
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – C osa – loetelu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hape Hape
Happesuse regulaator Happesuse regulaator
Paakumisvastane aine Paakumisvastane aine
Vahutamisvastane aine Vahutamisvastane aine
Antioksüdant Antioksüdant
Mahuaine Mahuaine
Toiduvärv Toiduvärv
Emulgaator Emulgaator
Emulgeeriv sool1 Emulgeeriv sool2

Ensüümid*

                                               
1 Ainult sulatatud juustude ja sulatatud juustudel põhinevate toodete puhul. 
2 Ainult sulatatud juustude ja sulatatud juustudel põhinevate toodete puhul. 
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Tardaine Tardaine
Lõhna- ja maitsetugevdaja Lõhna- ja maitsetugevdaja
Jahu parendaja Jahu parendaja
Želeeriv aine Želeeriv aine
Glaseeraine Glaseeraine
Niiskusesäilitaja Niiskusesäilitaja
Modifitseeritud tärklis1 Modifitseeritud tärklis2

Säilitusaine Säilitusaine
Propellent Propellent
Kergitusaine Kergitusaine
Stabilisaator Stabilisaator
Magusaine Magusaine
Paksendaja Paksendaja

* Erinime või EÜ numbrit ei ole vaja 
esitada.

Or. en

Selgitus

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes,bread improvers and bread mixes.

Muudatusettepanek 706
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – C osa – loetelu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hape Hape
Happesuse regulaator Happesuse regulaator 
Paakumisvastane aine Paakumisvastane aine 
Vahutamisvastane aine Vahutamisvastane aine 
Antioksüdant Antioksüdant
Mahuaine Mahuaine 

                                               
1 Erinime või EÜ numbrit ei ole vaja esitada. 
2 Erinime või EÜ numbrit ei ole vaja esitada.
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Toiduvärv Toiduvärv
Emulgaator Emulgaator 
Emulgeeriv sool1 Emulgeeriv sool1
Tardaine Tardaine
Lõhna- ja maitsetugevdaja Lõhna- ja maitsetugevdaja 
Jahu parendaja Jahu parendaja 
Želeeriv aine Želeeriv aine 
Glaseeraine Glaseeraine 
Niiskusesäilitaja Niiskusesäilitaja 
Modifitseeritud tärklis2 Modifitseeritud tärklis2

Tselluloosiekstrakt*
Säilitusaine Säilitusaine 
Propellent Propellent 
Kergitusaine Kergitusaine 
Stabilisaator Stabilisaator 
Magusaine Magusaine 
Paksendaja Paksendaja 

_____
* Erinime või EÜ numbrit ei ole vaja esitada.

Or. de

Selgitus

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Muudatusettepanek 707
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – D osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõhna- ja maitseained tähistatakse kas 
sõnadega „lõhna- ja maitseained” või 
lõhna- või maitseaine veelgi täpsema 

1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, 
tähistatakse lõhna- ja maitseaineid 
mõistega

                                               
1 Ainult sulatatud juustu ja sulatatud juustust valmistatud toodete puhul.
2 Erinime või EÜ numbrit ei ole vaja esitada.
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nimetuse või kirjeldusega.
— „lõhna- ja maitseained” või lõhna- ja 
maitseaine täpsema nimetuse või 
kirjeldusega, kui lõhna- ja 
maitsekomponent sisaldab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 1334/2008 
(mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid 
lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid 
lõhna- ja maitseomadustega toidu 
koostisosi) (*) artikli 3 lõike 2 punktides 
b, c, d, e, f, g ja h määratletud lõhna- ja 
maitseaineid;

2. Toiduaine tootmisel või valmistamisel 
lõhna- ja maitseainena kasutatud kiniin 
ja/või kofeiin peab olema nimetatud 
koostisosade loetelus kohe pärast nimetust 
„lõhna- ja maitseained”.

— „suitsutuspreparaat” või 
„suitsutuspreparaadid” või „toidust 
(toitudest) või toidurühmast või 
lähtematerjalist (-materjalidest)” toodetud 
suitsutuspreparaat 
(suitsutuspreparaadid)” (näiteks 
pöökpuust toodetud suitsupreparaat), kui 
lõhna- ja maitsekomponent sisaldab 
määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 3 lõike 
2 punktis f määratletud lõhna- ja 
maitseaineid ning annab toidule suitsuse 
maitse.

3. Väljendit „loodusliku päritoluga” või 
muid sisuliselt sama tähendusega 
väljendeid võib kasutada ainult selliste 
lõhna- ja maitseainete puhul, mille lõhna-
ja maitsekomponent koosneb ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i määratletud lõhna-
ja maitseainetest ja/või kõnealuse 
direktiivi artikli 1 lõike 2 punktis c 
määratletud lõhna- ja 
maitsepreparaatidest.

2.Mõiste „looduslik” kasutamisel lõhna-
ja maitseainete kirjeldamiseks lähtutakse 
määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 16 
sätetest.

4. Kui lõhna- ja maitseaine nimetus 
sisaldab viidet koostisosade taimsele või 
loomsele olemusele või päritolule, siis 
võib kasutada väljendit „loodusliku 
päritoluga” või muid sisuliselt sama 
tähendusega väljendeid ainult juhul, kui 
lõhna- või maitsekomponent on 
asjakohase füüsikalise, ensümaatilise või 
mikrobioloogilise meetodi või 
traditsioonilise toiduvalmistamise abil 

3. Erandina määruse (EÜ) nr 1334/2008 
artikli 16 lõikest 6, võib mõistet „looduslik 
lõhna- ja maitseaine” või „looduslikud 
lõhna- ja maitseained” kasutada juhul, 
kui kõnealuse artikli lõike 4 või 5 
tingimused on täidetud.
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eraldatud eranditult või peaaegu 
eranditult asjaomasest toidust või lõhna-
ja maitseaineallikast.

____
(*) ELT L 354, 31.12.2008, lk 34

Or. en

Selgitus

Ettepanek tuleks viia kooskõlla hiljuti avaldatud määrusega (EÜ) nr 1334/2008, millega 
kehtestatakse lõhna- ja maitseainete tähistamise eeskirjad. Siiski on mõisted nagu „looduslik 
maasika lõhna- ja maitseaine koos teiste looduslike lõhna- ja maitseainetega” liiga pikad: 
ettevõtetele peaks võimaldama paindlikkust kasutada lühemat mõistet „looduslik lõhna- ja 
maitseaine”, kui nad seda soovivad.

Muudatusettepanek 708
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – pealkiri ja punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NETOKOGUST PUUDUTAV TEAVE NETOKOGUST PUUDUTAV TEAVE
1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

(1) Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

c) suppide, puljongite, prae-, vürtsi- ja
salatikastmete kontsentraadid, millele 
kantakse märgistus kasutusvalmis 
valmistise mahu kohta liitrites või 
milliliitrites; 
d) küpsetuspulbri ja küpsetuspärmi 
valmispakendid, millele märgitakse jahu 
kaal, mille töötlemiseks piisab 
netokogusest ka veel pärast tarbimiseks 



AM\762309ET.doc 49/81 PE418.220v01-00

ET

kehtestatavat säilimisaega; 
e) pudingipulbri ja sarnaste toodete ning 
püreede, klimpide ja sarnaste lisandite 
kuivtoodete valmispakendid, millele 
märgitakse netokoguse valmistamiseks 
vajalik vedeliku kogus.“

Or. de

Selgitus

Täienduste eesmärgiks on kehtiva õigusliku olukorra säilitamine. Nimetatud tooterühmade 
puhul on tarbija jaoks otsustavaks teabeks andmed valmistoote kohta, kui on tegemist näiteks 
suppide, kastmete või teiste nimetatud toodetega. Ostuotsusele ei avalda seevastu mõju, 
millise supi või kastme lähtetoote kogusega on võimalik nimetatud kogus valmistada.

Muudatusettepanek 709
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

a) mille maht või kaal võib oluliselt
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes;
c) mille netokogus on kondiitritoodete, 
šokolaadi ja muude kakaopõhiste toodete 
ning mandlitel, pähklitel või muudel
õliseemnetel põhinevate toodete puhul 
alla 50 g;
d) mille netokogus on küpsiste, kookide ja 
muude valikpagaritoodete puhul alla 
100 g;
e) ning ilma et see piiraks eriomaste 
ühenduse õigusaktide kohaldamist.
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Or. en

Selgitus

Mitmed riigid on praegu ette näinud erandi netokoguse märkimisest (näiteks Prantsusmaa, 
Saksamaa, Iirimaa, Ühendkuningriik). Kui see ei ole enam võimalik, peab lisas olema 
madalaima ühise näitajana kindlaks määratud 50 g ja 100 g.

Muudatusettepanek 710
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes;

c) mille netokogus on kondiitritoodete, 
šokolaadi ja muude kakaopõhiste toodete 
ning mandlitel, pähklitel või muudel 
õliseemnetel põhinevate toodete puhul 
alla 50 g;
d) mille netokogus on küpsiste, kookide ja 
muude valikpagaritoodete puhul alla 
100 g;
e) ning ilma et see piiraks eriomaste 
ühenduse õigusaktide kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Mitmed riigid on praegu ette näinud erandi netokoguse märkimisest (näiteks Prantsusmaa, 
Saksamaa, Iirimaa, Ühendkuningriik). Kui see ei ole enam võimalik, peab lisas olema 
madalaima ühise näitajana kindlaks määratud 50 g ja 100 g. 
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Muudatusettepanek 711
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda;

a a) mida müüakse tükikaupa;
a b) mida müüakse kaalu alusel ostja 
juuresolekul või

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

b) mille netokogus on alla 10 g või 10 ml; 
see säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

Or. en

Selgitus

Minimaalne netokogus on paljude toitude jaoks liiga väike, näiteks pähklite puudulik 
jaotumine šokolaadibatoonis võib muuta toote liiga raskeks. Me soovitame, et minimaalne 
raskus oleks 10 g (maht 10 cm3).

Muudatusettepanek 712
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või
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b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; see 
säte ei kehti siiski vürtside ja 
maitsetaimede suhtes.

c) mille suhtes on teistes õigusaktides 
sätestatud erandid.

Or. de

Selgitus

Keeleline kohandamine märgistamisdirektiivi 2000/13/EÜ senise terminoloogiaga 
(netokogus).

Punkt c: osutatakse direktiivi 2001/111/EÜ, suhkrute kohta artikli 2 lõikele 2 (erandi 
tegemine toodetele netomassiga alla 20 grammi). Lõikes 3 tuleb seetõttu selgitada, et sellised 
erisätted kehtivad ka edaspidi.

Muudatusettepanek 713
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toidu netokogus määratakse 
ühenduse sätete või nende puudumisel 
siseriiklike sätete alusel.

Or. en

Selgitus

Et tagada järjepidevus artikliga 24.
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Muudatusettepanek 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui tahket toitu müüakse vedelas 
keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka 
kuivatatud olekus toidu netomass.

5. Kui tahket toitu müüakse vedelas 
keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka 
kuivatatud olekus toidu netomass. 
Vastavale toidule viitav kilogrammi hind 
põhineb üksnes kuivatatud netokaalul.

Or. en

Selgitus

Lisatakse säte, et tarbijat märgitud hinna suhtes mitte eksitada. 

Muudatusettepanek 715
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui tahket toitu müüakse vedelas 
keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka 
kuivatatud olekus toidu netomass.

5. Kui tahket toitu müüakse vedelas 
keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka 
kuivatatud olekus toidu netomass 
pakendamise hetkel.

Or. en

Selgitus

Tahke toidu netomass vedelas keskkonnas muutub, võrreldes tootmise ja müügi ajaga 
tarbijale, mida tingib tahke toidu ja vedela keskkonna vaheline tavapärane vastastoime. 
Netomassi muutumise ulatus sõltub mitmetest asjaoludest, näiteks aeg, temperatuur ning 
transpordi- ja ladustamistingimused. Sellepärast peaks netomassi märkimine toimuma 
valmistamise hetkel, kui tootja vastutab täielikult toote eest ja on suuteline esitama täpse 
netomassi.
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Muudatusettepanek 716
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui tahket toitu müüakse vedelas 
keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka 
kuivatatud olekus toidu netomass.

5. Kui tahket toitu müüakse vedelas 
keskkonnas, siis esitatakse märgistusel ka 
kuivatatud olekus toidu netomass 
pakendamise hetkel.

Or. en

Selgitus

Tahke toidu netomass vedelas keskkonnas muutub, võrreldes tootmise ja müügi ajaga 
tarbijale, mida tingib tahke toidu ja vedela keskkonna vaheline tavapärane vastastoime. 
Netomassi muutumise ulatus sõltub mitmetest asjaoludest, näiteks aeg, temperatuur ning 
transpordi- ja ladustamistingimused. Sellepärast peaks netomassi märkimine toimuma 
valmistamise hetkel, kui tootja vastutab täielikult toote eest ja on suuteline esitama täpse 
netomassi.

Muudatusettepanek 717
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MINIMAALSE SÄILIMISAJA 
TÄHTAEG

KUUPÄEVA MÄRGE

Or. en

Selgitus

Kuupäeva märkimine on segadust tekitav valdkond – selles mõttes, et milliste toitude suhtes 
milliseid kuupäevi peaks kohaldama. Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada ettepanekut 
ja aidata toiduainetööstusel asjaomast kuupäeva märget nõuetekohaselt kohaldada.
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Muudatusettepanek 718
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Minimaalse säilimisaja tähtaeg
märgitakse järgnevalt:

1. Kuupäeva märge esitatakse järgnevalt:

Or. en

Selgitus

Kuupäeva märkimine on segadust tekitav valdkond – selles mõttes, et milliste toitude suhtes 
milliseid kuupäevi peaks kohaldama. Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada ettepanekut 
ja aidata toiduainetööstusel asjaomast kuupäevamärget nõuetekohaselt kohaldada.

Muudatusettepanek 719
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 1 – alapunkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) Vastavalt ühenduse sätetele, millega 
kehtestatakse kuupäeva märkimise muud 
viisid, siis ei ole minimaalset säilivusaega 
vaja märkida järgmiste toitude puhul:

d) Vastavalt ühenduse sätetele, millega 
kehtestatakse kuupäeva märkimise muud 
viisid, siis ei ole kuupäeva märget vaja
esitada järgmiste toitude puhul:

Or. en

Selgitus

Kuupäeva märkimine on segadust tekitav valdkond – selles mõttes, et milliste toitude suhtes 
milliseid kuupäevi peaks kohaldama. Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada ettepanekut 
ja aidata toiduainetööstusel asjaomast kuupäeva märget nõuetekohaselt kohaldada.
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Muudatusettepanek 720
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 1 – alapunkt d – viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liht- ja valikpagaritooted, mille koostis 
eeldab, et neid tarbitakse 24 tunni jooksul 
pärast valmistamist,

– liht- ja valikpagaritooted, kui neid 
müüakse 24 tunni jooksul pärast 
valmistamist,

Or. fr

Selgitus

Arvesse tuleb võtta müügi, mitte tarbija poolt tarbimise tähtaega, mida ei ole võimalik 
kontrollida.

Muudatusettepanek 721
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tarbimise lõpptähtaeg märgitakse igal 
pakendatud üksikportsjonil.

Or. fr

Selgitus

Üksikportsjonite puhul, mida saab pakendist või partiist eraldada, on nõutav ja kohustuslik, 
et igal eraldataval portsjonil oleks märgitud tarbimise lõpptähtaeg.
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Muudatusettepanek 722
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VITAMIINIDE JA 
MINERAALTOITAINETE 
VÕRDLUSRATSIOONID 
(TÄISKASVANUTEL)

VITAMIINIDE JA 
MINERAALTOITAINETE PÄEVASED
VÕRDLUSRATSIOONID 
(TÄISKASVANUTEL)

Or. en

Selgitus

Toimetuslik märkus.

Muudatusettepanek 723
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 1 – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vitamiin A (µg) 800 Vitamiin A (µg) 800

Vitamiin D (µg) 5 Vitamiin D (µg) 5

Vitamiin E (mg) 10 Vitamiin E (mg) 12

Vitamiin K (µg) 75

Vitamiin C (mg) 60 Vitamiin C (mg) 80

Tiamiin (mg) 1,4 Tiamiin (vitamiin 
B1) (mg)

1,1

Riboflaviin (mg) 1,6 Riboflaviin (mg) 1,4

Niatsiin (mg) 18 Niatsiin (mg) 16

Vitamiin B6 (mg) 2 Vitamiin B6 (mg) 1,4
Folatsiin (µg) 200 Foolhape (µg) 200
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Vitamiin B12 
(µg)

1 Vitamiin B 12 
(µg)

2,5

Biotiin (mg) 0,15 Biotiin (µg) 50
Pantoteenhape 
(mg)

6 Pantoteenhape 
(mg)

6

Kaalium (mg) 2000
Kloriid (mg) 800

Kaltsium (mg) 800 Kaltsium (mg) 800

Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Raud (mg) 14 Raud (mg) 14

Magneesium 
(mg)

300 Magneesium 
(mg)

375

Tsink (mg) 15 Tsink (mg) 10
Vask (mg) 1
Mangaan (mg) 2
Fluoriid (mg) 3,5
Seleen (µg) 55
Kroom (µg) 40
Molübdeen (µg) 50

Jood (mg) 150 Jood (µg) 150

Or. de

Selgitus

Soovitusliku päevase koguse näitajad tuleks kohandada uute võrdlusnäitajatega vastavalt 
toitumisalase teabega märgistamise direktiivi 2008/100/EÜ (ELT L 285/9) muudatustele.

Muudatusettepanek 724
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % punktis 1 

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
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kindlaksmääratud päevasest 
toitumissoovitusest 100 g või 100 ml kohta
või pakendi kohta, kui pakend sisaldab 
ainult ühe portsjoni.

määramisel arvesse võtta 

– 15 % päevasest toitumissoovitusest 100 g või 
toidukorra kohta tahkete ainete puhul või
– 7,5 % päevasest toitumissoovitusest 100 ml 
või toidukorra kohta vedelike puhul või
– 5 % päevasest toitumissoovitusest 100 kcal 
(12 % päevasest toitumissoovitusest 1 MJ ) 
kohta või 
– kogust, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. 
aasta määruse (EÜ) nr 1925/2006 
(vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 
muude ainete toidule lisamise kohta) artikli 
6 kohaselt tehtud erandiga või

– pakendi kohta, kui pakend sisaldab ainult 
ühe portsjoni või kui portsjonite kogus ja 
arv on pakendil selgelt märgitud.

Or. en

Selgitus

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.
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Muudatusettepanek 725
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % punktis 1 
kindlaksmääratud päevasest 
toitumissoovitusest 100 g või 100 ml kohta
või pakendi kohta, kui pakend sisaldab 
ainult ühe portsjoni.

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 

– 15 % päevasest toitumissoovitusest 100 g 
või toidukorra kohta tahkete ainete puhul 
või
– 7,5 % päevasest toitumissoovitusest 100 
ml või toidukorra kohta vedelike puhul või
– 5 % päevasest toitumissoovitusest 100 
kcal (12 % päevasest toitumissoovitusest 1 
MJ) kohta või
– kogust, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1925/2006 
(vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 
muude ainete toidule lisamise kohta) 
artikli 6 kohaselt tehtud erandiga või 
pakendi kohta, kui pakend sisaldab 
ainult ühe portsjoni.

Or. en

Selgitus

Jookide puhul, mida võib tarbida suuremates kogustes kui tahkeid toite, on 15 % päevasest 
toitumissoovitusest liiga kõrge, et pidada seda „märkimisväärseks” koguseks. Kooskõlas 
Codex Alimentariusega oleks mõistlikum väärtus 7,5 % 100 ml või toidukorra kohta (ilma 
piiranguta, et pakend võib sisaldada ainult ühe portsjoni). Codexi lähenemisviisi arvesse 
võttes tuleks märkimisväärse koguse määratlemise sätted portsjoni või toidukorra alusel liita 
(mis on eriti tähtis toitude puhul, mida tarbitakse suuremate portsjonitena kui 100 g).
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Muudatusettepanek 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % punktis 1 
kindlaksmääratud päevasest 
toitumissoovitusest 100 g või 100 ml kohta
või pakendi kohta, kui pakend sisaldab 
ainult ühe portsjoni.

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % päevasest 
toitumissoovitusest 100 g või toidukorra 
kohta tahkete ainete puhul või 7,5 % 
päevasest toitumissoovitusest 100 ml või 
toidukorra kohta vedelike puhul või 5 % 
päevasest toitumissoovitusest 100 kcal (12 
% päevasest toitumissoovitusest 1 MJ) 
kohta või kogust, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1925/2006 (vitamiinide, mineraaltoitainete ja 
teatud muude ainete toidule lisamise kohta) 
artikli 6 kohaselt tehtud erandiga.

Or. en

Selgitus

„Märkimisväärse koguse” mõistliku väärtuse puhul võetakse arvesse teatavate toitude 
energiasisaldust, mis on formuleeritud konkreetsete toitumisvajaduste rahuldamiseks ning 
seda, et vedelaid tooteid tarbitakse tihti suuremates kogustes. „Märkimisväärne kogus” 
portsjoni kohta peaks olema ilma piiranguta, et pakend võib sisaldada ainult ühe portsjoni.

Muudatusettepanek 727
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % punktis 1 
kindlaksmääratud päevasest 
toitumissoovitusest 100 g või 100 ml kohta 
või pakendi kohta, kui pakend sisaldab 

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % päevasest 
toitumissoovitusest 100 g kohta või 7,5% 
päevasest toitumissoovitusest 100 ml 
kohta või 5 % päevasest 
toitumissoovitusest 100 kcal kohta või 
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ainult ühe portsjoni. pakendi kohta, kui pakend sisaldab ainult 
ühe portsjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 728
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % punktis 1 
kindlaksmääratud päevasest 
toitumissoovitusest 100 g või 100 ml kohta 
või pakendi kohta, kui pakend sisaldab 
ainult ühe portsjoni.

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % päevasest 
toitumissoovitusest 100 g või 7,5 % 
päevasest toitumissoovitusest 100 ml või 5 
% päevasest toitumissoovitusest 100 kcal 
või pakendi kohta, kui pakend sisaldab 
ainult ühe portsjoni või kui portsjonite 
kogus ja arv on pakendil selgelt märgitud.

Or. en

Selgitus

Kui märkimisväärset kogust arvutatakse üksnes 100 g või 100 ml või pakendi kohta, ei 
arvestata asjaoluga, et mõningaid tooteid tarbitakse muudes kogustes. Ettepaneku kohaselt ei 
saa veerohkete ja/või madala energiatasemega toitude puhul viidata vitamiinide ja 
mineraalide sisaldusele. See ei tohiks nii olla.

Muudatusettepanek 729
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ENERGIA JA VALITUD TOITAINETE 
(VÄLJA ARVATUD VITAMIINID JA 
MINERAALTOITAINED) 
VÕRDLUSRATSIOONID 

välja jäetud
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(TÄISKASVANUTEL)

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia 8400 kJ (2000 kcal)

Üldrasvasisaldus 70 g

Küllastunud 
rasvhapped

20 g

Süsivesikud 230 g

Suhkrud 90 g

Sool 6 g

Or. de

Selgitus

Artikli 31 lõike 3 esimese lause väljajätmise tagajärg.

Muudatusettepanek 730
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B OSA – ENERGIA JA VALITUD 
TOITAINETE (VÄLJA ARVATUD 
VITAMIINID JA MINERAALTOITAINED) 
VÕRDLUSRATSIOONID 
(TÄISKASVANUTEL)

välja jäetud

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
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Üldrasvasisaldus 70 g
Küllastunud 
rasvhapped

20 g

Süsivesikud 230 g
Suhkrud 90 g
Sool 6 g

Or. en

Selgitus

Artikli 31 lõike 3 väljajätmise tagajärg. 

Muudatusettepanek 731
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B OSA – ENERGIA JA VALITUD 
TOITAINETE (VÄLJA ARVATUD 
VITAMIINID JA MINERAALTOITAINED) 
VÕRDLUSRATSIOONID 
(TÄISKASVANUTEL)

välja jäetud

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Üldrasvasisaldus 70 g
Küllastunud 
rasvhapped

20 g

Süsivesikud 230 g
Suhkrud 90 g
Sool 6 g

Or. en

Selgitus

Võrdlusratsioonide märgistamine ei anna tarbijale piisavat teavet. Näiteks pool liitrit 
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kokakoolat on kaks portsjonit, isegi kui selle tarbib tavaliselt ära üks inimene. Õun näiks 
suhkru osas vähem tervislik kui Kinderi piimašokolaad või kartulikrõpsud ja see paneb 
tarbija mõtlema, et puuvilja, piimašokolaadi või kartulikrõpsude söömise vahel ei ole suurt 
erinevust.

Muudatusettepanek 732
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B OSA – ENERGIA JA VALITUD 
TOITAINETE (VÄLJA ARVATUD 
VITAMIINID JA MINERAALTOITAINED) 
VÕRDLUSRATSIOONID 
(TÄISKASVANUTEL)

välja jäetud

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Üldrasvasisaldus 70 g
Küllastunud 
rasvhapped

20 g

Süsivesikud 230 g
Suhkrud 90 g
Sool 6 g

Or. en

Selgitus

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

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

Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
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consumer understanding and/or behavior. 

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

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

Muudatusettepanek 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia või toitaine Tarbimise võrdlus-
andmed

Energia või toitaine Tarbimise võrdlus-
andmed*

Energia 8400 kJ
 (2000 kcal)

Energia

Üldrasvasisaldus 70 g Üldrasvasisaldus

Küllastunud rasv-
happed

20 g Küllastunud rasv-
happed

Süsivesikud 230 g Süsivesikud

Suhkrud 90 g Suhkrud

Sool 6 g Sool

_______
* Väärtused kehtestatakse viitega artikli 
31 lõikele 3 a (uus)

Or. en
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Selgitus

Praegu XI lisas ette nähtud väärtused ei tulene sõltumatust uuringust ja erinevad näiteks 
Ühendkuningriigi toidustandardiameti või Maailma Terviseorganisatsiooni antud 
soovitustest. Euroopa Toiduohutusamet töötab praegu selliste tarbimise võrdlusandmete 
kehtestamise kallal ja peaks oma ettepanekud esitama 2009. aasta kevadel. Kõnealuseid 
ettepanekuid peaks võtma arvesse tarbimise võrdlusandmete määratlemisel. Seotud artikli 31 
kohta tehtud muudatusettepanekuga (lõige 3 a (uus)).

Muudatusettepanek 734
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B OSA – ENERGIA JA VALITUD 
TOITAINETE (VÄLJA ARVATUD 
VITAMIINID JA 
MINERAALTOITAINED) 
VÕRDLUSRATSIOONID 
(TÄISKASVANUTEL)

B OSA – ENERGIA JA VALITUD 
TOITAINETE (VÄLJA ARVATUD 
VITAMIINID JA 
MINERAALTOITAINED) 
VÕRDLUSRATSIOONID 
(TÄISKASVANUTEL)

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia või
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Üldrasvasisaldus 70 g Üldrasvasisaldus 70 g

Küllastunud 
rasvhapped

20 g Küllastunud 
rasvhapped

20 g

Süsivesikud 230 g Süsivesikud 230 g

Suhkrud 90 g Suhkrud 90 g

Sool 6 g Naatrium 2,4 g

Or. en
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Selgitus

Sool (naatriumkloriid) ei ole ainus naatriumi allikas toitumises. Lisaks naatriumkloriidile on 
palju teisi naatriumsooli (näiteks naatriumglutamaat, naatriumkarbonaat jt). „Soolast 
pärineva naatriumi” nimetamine loetleks üksnes minimaalse osa tegelikust sisaldusest ega 
annaks täpset teavet.

Muudatusettepanek 735
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B OSA – ENERGIA JA VALITUD 
TOITAINETE (VÄLJA ARVATUD 
VITAMIINID JA 
MINERAALTOITAINED) 
VÕRDLUSRATSIOONID 
(TÄISKASVANUTEL)

B OSA – ENERGIA JA VALITUD 
TOITAINETE (VÄLJA ARVATUD 
VITAMIINID JA 
MINERAALTOITAINED) 
VÕRDLUSRATSIOONID 
(TÄISKASVANUTEL)

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia või 
toitaine

Tarbimise 
võrdlusandmed

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Energia (2000 kcal)

Üldrasvasisaldus 70 g Üldrasvasisaldus 70 g

Küllastunud 
rasvhapped

20 g Küllastunud 
rasvhapped

20 g

Süsivesikud 230 g Süsivesikud 230 g

Suhkrud 90 g Suhkrud 90 g

Sool 6 g Sool 6 g

Or. en

Selgitus

Et tagada järjepidevus XIII lisa A osaga.
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Muudatusettepanek 736
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – B a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastele soovitatavate päevaste koguste 
(GDA) vabatahtlik avaldamine toidu 
pakendil, kui toode on valmistatud 
spetsiaalselt lastele.

Or. hu

Selgitus

Spetsiaalselt lastele valmistatud toote korral on vaja teada toote toitainesisalduse suhet selle 
toitaine lastele soovitatava päevase kogusega (GDA), et lapsevanemad saaksid kõnealuse 
toote ostmisel vastutustundlikult otsustada.

Muudatusettepanek 737
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– süsivesikud 
(välja arvatud 
polüoolid)

4 kcal/g —17 kJ/g – süsivesikud 
(välja arvatud 
polüoolid)

4 kcal/g 

– polüoolid 2,4 kcal/g —10 kJ/g – polüoolid 2,4 kcal/g 

– valgud 4 kcal/g —17 kJ/g – valgud 4 kcal/g 

– rasvad 9 kcal/g —37 kJ/g – rasvad 9 kcal/g 

– salatrimid 6 kcal/g — 25 kJ/g – salatrimid 6 kcal/g 

– alkohol 
(etanool)

7 kcal/g —29 kJ/g – alkohol 
(etanool)

7 kcal/g 
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– orgaanilised 
happed

3 kcal/g — 13 kJ/g – orgaanilised 
happed

3 kcal/g 

Or. en

Selgitus

Et tagada järjepidevus XIII lisa A osaga.

Muudatusettepanek 738
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– süsivesikud 
(välja arvatud 
polüoolid)

4 kcal/g — 17 kJ/g. – süsivesikud 
(välja arvatud 
polüoolid)

4 kcal/g

– polüoolid 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. – polüoolid 2,4 kcal/g

– valgud 4 kcal/g — 17 kJ/g. – valgud 4 kcal/g

– rasvad 9 kcal/g — 37 kJ/g. – rasvad 9 kcal/g

– salatrimid 6 kcal/g — 25 kJ/g. – salatrimid 6 kcal/g

– alkohol 
(etanool)

7 kcal/g — 29 kJ/g. – alkohol 
(etanool)

7 kcal/g 

– orgaanilised 
happed

3 kcal/g — 13 kJ/g. – orgaanilised 
happed

3 kcal/g

Or. de

Selgitus

Arvutamine kahte erinevat ühikut kasutades toob ümberarvestuskoefitsientide ebaühtluse tõttu 
kaasa vastuolulised tulemused. Kuna märgistuse „kcal” puhul on tegemist ühikuga, mis on 
tarbijate jaoks kergemini arusaadav kui ühik „kJ”, tuleks märgistamisel kasutada eranditult 
„kcal”. 
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Muudatusettepanek 739
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – A osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toitumisalases teabes kasutatavad ühikud 
peavad olema järgmised:

Toitumisalase teabega märgistuses
kasutatavad ühikud peavad olema 
järgmised:

— energia kJ ja kcal — energia kcal

— rasvad grammides (g) — rasvad grammides (g)

— süsivesikud — süsivesikud

— kiudained — kiudained

— valgud — valgud

— sool — naatrium

— vitamiinid ja 
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaksmääratud 
ühikutes

— vitamiinid ja 
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaksmääratud 
ühikutes

— muud ained ühikutes, mis on 
asjakohased 
konkreetsete 
asjaomaste ainete 
jaoks

— muud ained ühikutes, mis on 
asjakohased
konkreetsete 
asjaomaste ainete 
jaoks

Or. de

Selgitus

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).

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

Muudatusettepanek 740
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – A osa – tabel – esimene rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— energia kJ ja kcal — energia kcal

Or. en

Selgitus

Toidu energiaväärtus peaks olema näidatud ainult kilokalorites, sest „kalorid” on muutunud 
Euroopas igapäevaseks mõisteks.

Muudatusettepanek 741
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – A osa – tabel – kuues rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— sool — naatrium

Or. en

Selgitus

Sool (naatriumkloriid) ei ole ainus naatriumi allikas toitumises. Lisaks naatriumkloriidile on 
palju teisi naatriumsooli (näiteks naatriumglutamaat, naatriumkarbonaat jt). „Soolast 
pärineva naatriumi” nimetamine loetleks üksnes minimaalse osa tegelikust sisaldusest ega 
annaks täpset teavet.
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Muudatusettepanek 742
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – B osa – punkt 2 – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

rasvad g rasvad g

millest millest
— küllastunud 
rasvhapped

g — küllastunud 
rasvhapped

g

—
transrasvhapped

g —
transrasvhapped

g

— mono-
küllastumata 
rasvhapped

g — mono-
küllastumata 
rasvhapped

g

— polü-
küllastumata 
rasvhapped

g — polü-
küllastumata 
rasvhapped

g

— kolesterool mg

Or. en

Selgitus

Toidualaste väidete, nagu „madala kolesteroolisisaldusega” või „kolesteroolivaba”, 
tegemisel peab mainima kolesterooli hulka. Toidualase teabe esitamist tarbijatele käsitleva 
määrusega peaks järelikult olema ette nähtud võimalus mainida kolesterooli hulka XIII lisa B 
ja C osade tabelites.

Muudatusettepanek 743
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – C osa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

energia kJ ja kcal energia kcal
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rasvad g valgud g

millest: süsivesikud g

— küllastunud 
rasvhapped

g millest:

—
transrasvhapped

g — suhkrud g

—
monoküllastumat
a rasvhapped

g — polüoolid g

—
polüküllastumata 
rasvhapped

g — tärklis g

süsivesikud g rasvad

millest: millest:

— suhkrud g — küllastunud 
rasvhapped

g

— polüoolid – g —
monoküllastumata 
rasvhapped

– g

— tärklis – g —
polüküllastumata 
rasvhapped

– g

kiudained – g —
transrasvhapped

– g

valgud – g — kolesterool – mg

sool – g kiudained – g

vitamiinid ja 
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaks-
määratud 
ühikutes

naatrium g

vitamiinid* ja 
mineraaltoitained

*lühend „Vit” on 

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaks-
määratud 
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lubatud ühikutes

teised ained eri ainete jaoks 
sobivates 
ühikutes

Or. de

Selgitus

Toitainete senisest esitusjärjekorrast toitumisalase teabega märgistuses (nimelt energia, 
valgud, süsivesikud ja rasvad) tuleks kinni pidada. Põhjendustes 32 ja 33 sisalduv üldine 
viide, et „… rõhutati teatavaid rahvatervise seisukohast olulisi toitumisalaseid tegureid. ...” 
ei anna alust esitusjärjekorra muutmiseks. Lisaks põhinevad kõik toitumissoovitused 
nimetatud makrotoitainetel, tarbijad on sedalaadi andmete esitamisega harjunud ja selle 
„ära õppinud”.

Muudatusettepanek 744
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – C osa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

energia kJ ja kcal energia kcal

rasvad g rasvad g

millest millest

– küllastunud 
rasvhapped

g – küllastunud 
rasvhapped

g

– transrasvhapped g – transrasvhapped g

–
monoküllastumata 
rasvhapped

g –
monoküllastumata 
rasvhapped

g

– polüküllastumata 
rasvhapped

g – polüküllastumata 
rasvhapped

g

süsivesikud g süsivesikud g

millest millest
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– suhkrud g – suhkrud g

– polüoolid g – polüoolid g

– tärklis g – tärklis g

kiudained g kiudained g

valgud g valgud g

naatrium g

millest

sool g – sool g

kolesterool mg

vitamiinid ja 
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaksmääratud 
ühikutes

vitamiinid ja 
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaksmäärat
ud ühikutes

Or. en

Selgitus

Et tagada järjepidevus artikli 29 lõikega 2.

Muudatusettepanek 745
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – C osa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

energia kJ ja kcal energia kJ ja kcal

rasvad g rasvad g

millest millest

– küllastunud 
rasvhapped

g – küllastunud 
rasvhapped

g
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– transrasvhapped g – transrasvhapped g

–
monoküllastumata 
rasvhapped

g –
monoküllastumata 
rasvhapped

g

– polüküllastumata 
rasvhapped

g – polüküllastumata 
rasvhapped

g

süsivesikud g süsivesikud g

millest millest

– suhkrud g – suhkrud g

– polüoolid g – polüoolid g

– tärklis g – tärklis g

kiudained g kiudained g

valgud g valgud g

sool g naatrium g

vitamiinid ja 
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaksmääratu
d ühikutes

vitamiinid ja 
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaksmääratu
d ühikutes

Or. en

Selgitus

Sool (naatriumkloriid) ei ole ainus naatriumi allikas toitumises. Lisaks naatriumkloriidile on 
palju teisi naatriumsooli (näiteks naatriumglutamaat, naatriumkarbonaat jt). „Soolast 
pärineva naatriumi” nimetamine loetleks üksnes minimaalse osa tegelikust sisaldusest ega 
annaks täpset teavet.
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Muudatusettepanek 746
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – C osa – pealkiri ja tabel – esimene tulp

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toitumisalases teabes märgitud energia ja 
toitainete esitusjärjekord 

Vabatahtlikult täiendatud toitumisalases 
teabes märgitud energia ja toitainete 
esitusjärjekord 

Energia ja toitainete alase teabe esitamise 
järjekord peab vastavalt vajadusele olema 
järgmine:

Energia ja toitainete alase teabe esitamise 
järjekord peab vastavalt vajadusele olema 
järgmine:

energia energia

valgud 

rasvad rasvad

millest: millest:

— küllastunud rasvhapped — küllastunud rasvhapped

— transrasvhapped — transrasvhapped

— monoküllastumata rasvhapped — monoküllastumata rasvhapped

— polüküllastumata rasvhapped — polüküllastumata rasvhapped 

süsivesikud süsivesikud

millest: millest:

— suhkrud — suhkrud
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— polüoolid — polüoolid

— tärklis — tärklis

kiudained kiudained

valgud

sool sool

vitamiinid ja mineraaltoitained vitamiinid ja mineraaltoitained

Or. de

Selgitus

Valgud on eluliselt oluline toitaine ja kuuluvad seetõttu esikohale; vt I lisa punkt 1 alapunkt b.

Muudatusettepanek 747
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XIII LISA a

Loetavus

1. Väiketähe kõrguse määramine.

Or. en
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Selgitus

Käesolev uus lisa on vajalik, et aidata määrata kirjasuurus, mis on suurem või võrdne 1,2 
mm-ga.

Muudatusettepanek 748
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa b (uus)

Muudatusettepanek

XIII b LISA 
Loetavus
Märgistuse kujundamisel tuleks arvesse võtta järgmiseid kriteeriume. Kui ühte või mitut 
kriteeriumi ei suudeta täita, peaks kaaluma suurema tähesuuruse kasutamist, kui on ette 
nähtud artikli 14 lõikes 1.
Kriteeriumid Soovitatav Mõõtmine Parem vältida

Kontrast Must kiri valgel 
taustal või hea 
toonikontrast

70% 
heleduse määr

Tume kiri 
tumedal taustal

Hele kiri heledal 
taustal

Rohelise/punase 
või muud 
kombinatsioonid, 
mis muudavad 
värvipimedate 
jaoks lugemise 
raskeks

Kirja tüüp ja 
formaat

Lai kirjalaad, 
nagu nt Arial 
tähed

Paks kiri, kui 
trükikvaliteet 
jääb samaks

Kaunistatud kiri

Varjutamine 

Kaldkiri

Paigutus Tekst algab 
vasakust veerisest 
ja vormistatakse 

Teksti 
mähkimine
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sellest lähtuvalt

Trükikvaliteet, 
sõltuvalt 
meetodist

Prindisüsteemide 
puhul, mille 
prindikvaliteet 
võib olla 
madalam, tuleks 
hoolt kanda selle 
eest, et luua hea 
teravuse ja 
resolutsiooniga 
ning hea 
värvipaigutuse ja
-eristatavusega 
tekst.

Valge ruum 
teksti ümber

Piisav ruum 
teksti ümber

Vähemalt 80 % 
kirjasuurusest

Pind Matt trükipind Metalsed ja 
läikivad pinnad 

Karedad pinnad

Or. en

Selgitus

Selle uue lisaga lisatakse loetavuse kriteeriumid, mida tuleks märgistuse kujundamisel 
arvesse võtta.
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