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Muudatusettepanek 144
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
-

Muudatusettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. hu

Selgitus

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Muudatusettepanek 145
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Arvestades mitmesuguseid 
keskkonnamärgiseid, millel väidatakse, et 
toiduained on näiteks „bio-”, „öko-” või 
orgaanilised ilma selgituseta, kuidas see 
on saavutatud, peaks komisjon asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerides koostama 
ettepanekud kvaliteedinõuete kohta, millel 
kõnealused märgised peavad põhinema, et 
mitte tarbijaid eksitada.

Or. en
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Muudatusettepanek 146
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Toitumise ja tervise vahelise seose 
ning isiklikele vajadustele sobiva 
toiduvaliku vastu valitseb avalik huvi. 
Komisjoni valges raamatus „Toitumise, 
ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud 
terviseküsimustega tegelemise Euroopa 
strateegia” märgiti, et toitumisalase teabega 
märgistamine on oluline vahend, mis 
teavitab tarbijaid toiduainete koostisest ja 
aitab neil teha teadlikku valikut. ELi 
tarbijapoliitika strateegias aastateks 2007–
2013 on rõhutatud, et tarbijate teadlike 
valikute soodustamine on oluline nii tõhusa 
konkurentsi tekke kui ka tarbijate heaolu 
seisukohast. Teadmised toitumise 
põhimõtete kohta ja asjakohane 
toitumisalane teave toiduainetel aitaksid 
tarbijat teadlike valikute tegemisel 
oluliselt.

(10)Toitumise ja tervise vahelise seose 
ning isiklikele vajadustele sobiva 
toiduvaliku vastu valitseb avalik huvi. 
Komisjoni valges raamatus „Toitumise, 
ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud 
terviseküsimustega tegelemise Euroopa 
strateegia” märgiti, et toitumisalase teabega 
märgistamine on oluline vahend, mis 
teavitab tarbijaid toiduainete koostisest ja 
aitab neil teha teadlikku valikut. Koolitus-
ja teavituskampaaniad on oluline vahend 
tarbijate toitumisalase teabe mõistmise 
parandamiseks. ELi tarbijapoliitika 
strateegias aastateks 2007–2013 on 
rõhutatud, et tarbijate teadlike valikute 
soodustamine on oluline nii tõhusa 
konkurentsi tekke kui ka tarbijate heaolu 
seisukohast. Teadmised toitumise 
põhimõtete kohta ja asjakohane 
toitumisalane teave toiduainetel aitaksid 
tarbijat teadlike valikute tegemisel 
oluliselt.

Or. en

Selgitus

Toidu valiku ja tarbijate toitumisalase teabe mõistmise parandamist ei ole võimalik 
saavutada üksnes märgistamise abil. Isegi praegu ei mõista tarbijad mõningat märgistusel 
esitatavat teavet ning on oluline, et liikmesriigid panustaksid rohkem teavituskampaaniatesse, 
mille eesmärk on tarbijate teadmiste parandamine.
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Muudatusettepanek 147
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toiduga kauplemine, selle 
pakkumine või müük eraisikute poolt 
heategevusüritustel või kohalikel laatadel 
või kogunemistel ei kuulu käesoleva 
määruse kohaldamisalasse.

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toidu tarnimine kolmandatele 
isikutele, selle pakkumine või müük 
eraisikute poolt näiteks heategevusüritustel 
või kohalikel laatadel või kogunemistel ei 
kuulu käesoleva määruse 
kohaldamisalasse. Käesoleva määruse 
sätteid kohaldatakse transpordiettevõtete 
korraldatud ühistoitlustamisele üksnes 
juhul, kui selline toitlustamine leiab aset 
ühenduses asuva kahe punkti vahelisel 
marsruudil.

Or. de

Selgitus

Praegusel juhul ei ole oluline mitte toiduga kauplemine, vaid selle tarnimine kolmandatele 
isikutele. Kordamise vältimiseks. Transpordi puhul, mis lähtub või mille sihtkohaks on 
Euroopa Liitu mittekuuluv riik, võib transpordiettevõtetel olla võimatu leida varustajaid, kes 
vastavad kehtestatud teabe esitamise nõudele. Määruse kohaldamine selliste 
transpordiettevõtete suhtes võib asetada ELi transpordiettevõtted ebasoodsamasse 
konkurentsiolukorda, sest üksnes nemad peavad neid nõudeid arvestama. 

Muudatusettepanek 148
Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
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organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toiduga kauplemine, selle 
pakkumine või müük eraisikute poolt 
heategevusüritustel või kohalikel laatadel 
või kogunemistel ei kuulu käesoleva 
määruse kohaldamisalasse.

organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toiduga kauplemine, selle 
pakkumine või müük eraisikute poolt 
heategevusüritustel või kohalikel laatadel 
või kogunemistel ei kuulu käesoleva 
määruse kohaldamisalasse. 
Transpordiettevõtete pakutavad 
toitlustusteenused ei peaks kuuluma 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
juhul, kui on tegemist väljaspoolt 
ühenduse territooriumit tulevate 
marsruutidega.

Or. en

Selgitus

Toitlustajal, kes tegutseb väljaspool ELi, võib olla võimatu leida tarnijaid, kes vastavad 
toidualase teabe esitamise nõuetele.

Muudatusettepanek 149
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toiduga kauplemine, selle 
pakkumine või müük eraisikute poolt 
heategevusüritustel või kohalikel laatadel 
või kogunemistel ei kuulu käesoleva 
määruse kohaldamisalasse.

(15) Ühenduse eeskirju tuleks kohaldada 
ainult ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toimuv toidu käitlemine, selle 
pakkumine või müük eraisikute poolt 
heategevusüritustel, mida vabatahtlikud 
korraldavad ühistute, koguduste või 
koolide (või võrreldavate 
organisatsioonide) heaks, ja kohalikel 
laatadel või kogunemistel ei kuulu 
käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Or. sv



AM\765208ET.doc 7/110 PE416.699v01-00

ET

Selgitus

Õigusakti eesmärk on aidata tarbijatel omandada võimalikult palju teavet toitumise kohta. Ei 
ole mõttekas kehtestada esitatud nõudmisi väga ajutistele tegevustele. Vabatahtlik, juhuslik 
või altruistlik tegevus ei saa mingil juhul vastata seadusandja poolt käesoleva määrusega 
kehtestatud rangetele nõuetele. Et tarbija ei ole sellistel juhtumitel tootja/müüja suhtes 
nõrgemal positsioonil, ei eksisteeri mingit vajadust nende nõuete kehtestamiseks eespool 
mainitud tegevuse suhtes.

Muudatusettepanek 150
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toidualast teavet käsitlevad 
õigusnormid peaksid olema piisavalt 
paindlikud, et võtta arvesse tarbijate uusi 
teabevajadusi ning tagada tasakaal
siseturu kaitse ja eri liikmesriikide tarbijate 
erinevate arusaamade vahel.

(16) Toidualast teavet käsitlevad 
õigusnormid peaksid tagama tasakaalu
siseturu kaitse ja eri liikmesriikide tarbijate 
erinevate arusaamade vahel.

Or. fr

Selgitus

Igasuguste tulevikus tekkida võivate uute nõuete lisamine peaks toimuma pärast õiguslikku 
läbivaatamist, kui komisjon peab seda asjakohaseks.

Muudatusettepanek 151
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Uusi kohustuslikke toidualase teabe 
nõudeid tuleks aga kehtestada üksnes 
juhul, kui need on vajalikud, lähtudes 
subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja 
jätkusuutlikkuse põhimõttest.

(19) Uusi kohustuslikke toidualase teabe 
nõudeid tuleks aga kehtestada üksnes 
juhul, kui need on vajalikud, lähtudes 
subsidiaarsuse, proportsionaalsuse, 
läbipaistvuse ja jätkusuutlikkuse 
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põhimõttest.

Or. en

Selgitus

ELi siseturu täieliku toimimisega seotud eesmärkide saavutamiseks on otsustava tähtsusega, 
et kõigist uutest nõuetest teatataks ning et sidusrühmad uuriksid neid üksikasjalikult, et 
tagada nende põhjendatus ning et ei oleks takistatud kaupade vaba liikumine. 

Muudatusettepanek 152
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et võtta arvesse toidualase teabe 
valdkonnas toimunud muutusi ja arengut, 
tuleks ette näha sätted, millega antakse 
komisjonile volitused muuta kohustusliku 
teabe loetelu kas andmete lisamise või 
eemaldamise teel ning selleks, et
võimaldada teatavaid andmeid esitada 
alternatiivsete vahendite abil. 
Konsulteerimine sidusrühmadega peaks 
hõlbustama toidualase teabega seotud 
nõuete õigeaegset ja sihipärast muutmist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustusliku teabe loetelu muutmist ja teatavate andmete esitamise võimaldamist 
alternatiivsete vahendite abil käsitlevate sätete vastuvõtmine toob kaasa määruse olulise 
muutmise ning seetõttu ei tuleks selle puhul kohaldada komiteemenetlust, vaid 
kaasotsustamismenetlust.
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Muudatusettepanek 153
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et võtta arvesse toidualase teabe 
valdkonnas toimunud muutusi ja arengut, 
tuleks ette näha sätted, millega antakse 
komisjonile volitused muuta kohustusliku 
teabe loetelu kas andmete lisamise või 
eemaldamise teel ning selleks, et 
võimaldada teatavaid andmeid esitada 
alternatiivsete vahendite abil. 
Konsulteerimine sidusrühmadega peaks 
hõlbustama toidualase teabega seotud 
nõuete õigeaegset ja sihipärast muutmist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustusliku teabe loetelu muutmist ja teatavate andmete esitamise võimaldamist 
alternatiivsete vahendite abil käsitlevate sätete vastuvõtmine toob kaasa määruse olulise 
muutmise ning seetõttu ei tuleks selle puhul kohaldada komiteemenetlust, vaid 
kaasotsustamismenetlust.

Muudatusettepanek 154
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et võtta arvesse toidualase teabe 
valdkonnas toimunud muutusi ja arengut, 
tuleks ette näha sätted, millega antakse 
komisjonile volitused muuta kohustusliku 
teabe loetelu kas andmete lisamise või 
eemaldamise teel ning selleks, et 
võimaldada teatavaid andmeid esitada 
alternatiivsete vahendite abil. 
Konsulteerimine sidusrühmadega peaks 

välja jäetud
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hõlbustama toidualase teabega seotud 
nõuete õigeaegset ja sihipärast muutmist.

Or. en

Selgitus

Kohustusliku teabe loetelu muutmist ja teatavate andmete esitamise võimaldamist
alternatiivsete vahendite abil käsitlevate sätete vastuvõtmine toob kaasa määruse olulise 
muutmise ning seetõttu ei tuleks selle puhul kohaldada komiteemenetlust, vaid 
kaasotsustamismenetlust.

Muudatusettepanek 155
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et võtta arvesse toidualase teabe 
valdkonnas toimunud muutusi ja arengut, 
tuleks ette näha sätted, millega antakse 
komisjonile volitused muuta kohustusliku 
teabe loetelu kas andmete lisamise või 
eemaldamise teel ning selleks, et 
võimaldada teatavaid andmeid esitada 
alternatiivsete vahendite abil. 
Konsulteerimine sidusrühmadega peaks 
hõlbustama toidualase teabega seotud 
nõuete õigeaegset ja sihipärast muutmist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustusliku teabe loetelu muutmist ja teatavate andmete esitamise võimaldamist 
alternatiivsete vahendite abil käsitlevate sätete vastuvõtmine toob kaasa määruse olulise 
muutmise ning seetõttu ei tuleks selle puhul kohaldada komiteemenetlust, vaid 
kaasotsustamismenetlust.
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Muudatusettepanek 156
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et võtta arvesse toidualase teabe 
valdkonnas toimunud muutusi ja arengut, 
tuleks ette näha sätted, millega antakse 
komisjonile volitused muuta kohustusliku 
teabe loetelu kas andmete lisamise või 
eemaldamise teel ning selleks, et 
võimaldada teatavaid andmeid esitada 
alternatiivsete vahendite abil. 
Konsulteerimine sidusrühmadega peaks 
hõlbustama toidualase teabega seotud 
nõuete õigeaegset ja sihipärast muutmist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komiteemenetlust saab kohaldada ainult teiseste meetmete suhtes. Kohustuslike sätete 
igasuguse muutmise korral tuleks kohaldada kaasotsustusmenetlust.

Muudatusettepanek 157
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning väike kirja 
suurus on üks peamisi põhjusi, miks 
tarbijad toiduainete märgistusega rahul ei 
ole.

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning seega tuleks 
selliseid tegureid nagu kirja suurus, 
tähemärgi kuju, värv ja eristuvus kaaluda 
üheskoos, et tagada tarbijate rahulolu 
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toiduainete märgistusega.

Or. en

Selgitus

Märgistuse loetavus on tarbijate jaoks äärmiselt oluline ning see peaks olema uue määruse 
kohaselt jätkuvalt nõutav. Märgistuse selguse hindamisel tuleb siiski kaaluda erinevaid 
tegureid ja mitte ainult tähemärgi suurust. 

Muudatusettepanek 158
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning väike kirja 
suurus on üks peamisi põhjusi, miks 
tarbijad toiduainete märgistusega rahul ei 
ole.

(25) Toidu märgistus peaks olema täpne,
selge, kergesti loetav ja arusaadav, et 
abistada tarbijaid, kes soovivad teha 
teadlikumaid toidu- ja toitumisvalikuid. 
Uuringute andmetel on loetavus oluline 
tegur, mis suurendab võimalust, et 
märgistusel olev teave võib selle lugejaid 
mõjutada, ning väike kirja suurus on üks 
peamisi põhjusi, miks tarbijad toiduainete 
märgistusega rahul ei ole.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on suunatud kõikidele tarbijatele ja selle eesmärk on muuta kogu 
põhjendus järjepidevaks, tuues välja märgistamise miinimumkriteeriumid.
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Muudatusettepanek 159
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile 
teadliku valiku tegemiseks vajalikku 
toidualast teavet, tuleks ka alkohoolsete 
segujookide puhul esitada teave nende 
koostisosade kohta. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alkohoolsed segujoogid (tuntud ka kui lahjad alkohoolsed segujoogid „alcopops”) on tõesti 
teatavate omadustega, mis eeldaks neile kõrgendatud tähelepanu pööramist toitumisalast 
teavet käsitlevates õigusaktides; need meeldivad väga noortele ning võivad põhjustada nii 
suuremat alkoholi tarbimist kui ka vanuse alanemist, millal alkoholi tarbimist alustatakse. 
Need sisaldavad tehislikke, kompvekilaadseid värv-, lõhna- ja maitseaineid (alkoholi maitse 
varjamiseks) ning suures koguses suhkrut. Mõned joogid sisaldavad ka selliseid erguteid 
nagu kofeiin, ženšenn, tauriin või guarana.

Muudatusettepanek 160
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile 
teadliku valiku tegemiseks vajalikku 
toidualast teavet, tuleks ka alkohoolsete 
segujookide puhul esitada teave nende 
koostisosade kohta.

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile 
alkohoolsete jookide puhul teadliku valiku 
tegemiseks vajalikku toidualast teavet, 
teostavad komisjon ja asjaomased 
sidusrühmad uuringuid, et määrata 
kindlaks, milline teave on tarbija jaoks 
kõige kasulikum ning mis moel saaks 
seda teavet kõige tõhusamalt anda.

Or. de
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Selgitus

Tarbijatele suunatud teabe andmise eesmärk on teadliku valiku tegemise võimalus. See ei ole 
võimalik juhul, kui ühtedel jookidel on teave kirjas, teistel aga mitte. Põhjendus 27 ei ole 
kooskõlas määruse tekstiga, mis jätab määruse kohaldamisalast välja ainult õlle, veini ja 
piiritusjoogid, samas kui muude alkohoolsete jookide suhtes, mis ei ole ainult alkohoolsed 
segujoogid, kohaldatakse üldisi sätteid. Erandi kehtivusaeg on seetõttu tarbijate vajaduste 
parema mõistmise ja sidusa lähenemise tagamise eesmärgil otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek 161
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete segujookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta.

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks alkohoolsed segujoogid 
vastavalt märgistada ning esitada teave 
nende koostisosade ja alkoholisisalduse
kohta.

Or. fr

Selgitus

Alkohoolsed segujoogid tuleks vastavalt märgistada, st selgesõnaliselt mainida, et need 
joogid sisaldavad alkoholi ja teatada, millist alkoholi need joogid sisaldavad ja millises 
koguses. Tarbijaid tuleb teavitada alkohoolsete segujookide eriomadustest, et nad saaksid 
piisavalt teavet alkoholi ja alkoholi liigtarbimise vastase poliitika kohta.

Muudatusettepanek 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete segujookide 

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleb kõikide alkohoolsete jookide, 
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puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta. 

sealhulgas veini, õlle, piiritusjookide ja
alkohoolsete segujookide puhul esitada 
teave nende koostisosade kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete segujookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta. 

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete jookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta.

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva määruse eesmärk on tarbijate tervise kõrgetasemeline kaitse, tuleb seda sätet 
kohaldada kõikide alkohoolsete jookide suhtes.

Muudatusettepanek 164
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete segujookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta.

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete jookide
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta.

Or. fi
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Selgitus

On oluline teavitada tarbijaid ka alkohoolsete jookide koostisosadest. See on eriti oluline 
tarbijate jaoks, kes on näiteks suhkruhaiged.

Muudatusettepanek 165
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et 
tarbijad on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse 
selles õigusaktis täpselt ja põhjalikult 
aineid, mida tõenäoliselt tootmisprotsessi 
käigus kasutatakse ning nende ainete 
kasutamise tingimusi, mis on esitaud 
lubatud veinivalmistustavade ja -
menetluste loetelus; igasugune loetelust 
väljapoole jääv tegevus on keelatud. 
Seega on selles etapis asjakohane veinid 
koostisosade loetelu esitamise 
kohustustest vabastada ja esitada veinide 
puhul toitumisalane teave. Et tagada 
ühtne lähenemine ja samasus veini puhul 
kohaldatavate tingimustega, tuleks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr … (piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitsmise kohta ja 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 1576/89 
kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 2 

välja jäetud



AM\765208ET.doc 17/110 PE416.699v01-00

ET

lõikes 1 osutatud õlle ja piiritusjookide 
puhul kohaldada samasugust erandit. 
Komisjon koostab siiski pärast viie aasta 
möödumist käesoleva määruse 
jõustumisest aruande ning võib vajaduse 
korral teha ettepaneku käesoleva 
määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. fi

Selgitus

On oluline teavitada tarbijaid ka alkohoolsete jookide koostisosadest. See on eriti oluline 
tarbijate jaoks, kes on näiteks suhkruhaiged.

Muudatusettepanek 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et 
tarbijad on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse 
selles õigusaktis täpselt ja põhjalikult 
aineid, mida tõenäoliselt tootmisprotsessi 
käigus kasutatakse ning nende ainete 
kasutamise tingimusi, mis on esitaud 
lubatud veinivalmistustavade ja -
menetluste loetelus; igasugune loetelust 
väljapoole jääv tegevus on keelatud. 

välja jäetud
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Seega on selles etapis asjakohane veinid 
koostisosade loetelu esitamise 
kohustustest vabastada ja esitada veinide 
puhul toitumisalane teave. Et tagada 
ühtne lähenemine ja samasus veini puhul 
kohaldatavate tingimustega, tuleks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr … (piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitsmise kohta ja 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 1576/89 
kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 2 
lõikes 1 osutatud õlle ja piiritusjookide 
puhul kohaldada samasugust erandit. 
Komisjon koostab siiski pärast viie aasta 
möödumist käesoleva määruse 
jõustumisest aruande ning võib vajaduse 
korral teha ettepaneku käesoleva 
määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva määruse eesmärk on tarbijate tervise kõrgetasemeline kaitse, on 
mõistetamatu, miks tuleks anda eelis just alkohoolsetele jookidele ning need 
märgistusnõuetest vabastada. 

Muudatusettepanek 167
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 

(28) On oluline, et tarbijatele esitatakse 
teavet alkohoolsete jookide kohta.
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mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et 
tarbijad on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse 
selles õigusaktis täpselt ja põhjalikult 
aineid, mida tõenäoliselt tootmisprotsessi 
käigus kasutatakse ning nende ainete 
kasutamise tingimusi, mis on esitaud 
lubatud veinivalmistustavade ja -
menetluste loetelus; igasugune loetelust 
väljapoole jääv tegevus on keelatud. 
Seega on selles etapis asjakohane veinid 
koostisosade loetelu esitamise 
kohustustest vabastada ja esitada veinide 
puhul toitumisalane teave. Et tagada 
ühtne lähenemine ja samasus veini puhul 
kohaldatavate tingimustega, tuleks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr … (piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitsmise kohta ja 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 1576/89 
kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 2 
lõikes 1 osutatud õlle ja piiritusjookide 
puhul kohaldada samasugust erandit. 
Komisjon koostab siiski pärast viie aasta 
möödumist käesoleva määruse 
jõustumisest aruande ning võib vajaduse 
korral teha ettepaneku käesoleva 
määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 

(28) Tarbijate vajadus saada teavet 
alkohoolsete jookide kohta tuleb täpselt 



PE416.699v01-00 20/110 AM\765208ET.doc

ET

jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et 
tarbijad on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse 
selles õigusaktis täpselt ja põhjalikult 
aineid, mida tõenäoliselt tootmisprotsessi 
käigus kasutatakse ning nende ainete 
kasutamise tingimusi, mis on esitaud 
lubatud veinivalmistustavade ja -
menetluste loetelus; igasugune loetelust 
väljapoole jääv tegevus on keelatud. 
Seega on selles etapis asjakohane veinid 
koostisosade loetelu esitamise 
kohustustest vabastada ja esitada veinide 
puhul toitumisalane teave. Et tagada ühtne 
lähenemine ja samasus veini puhul 
kohaldatavate tingimustega, tuleks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr … (piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitsmise kohta ja 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 1576/89 
kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 2 
lõikes 1 osutatud õlle ja piiritusjookide 
puhul kohaldada samasugust erandit. 
Komisjon koostab siiski pärast viie aasta 
möödumist käesoleva määruse 
jõustumisest aruande ning võib vajaduse 
korral teha ettepaneku käesoleva 
määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

kindlaks määrata. Seetõttu ei oleks 
käesoleva määruse teatud sätete 
kohaldamine alkohoolsetele jookidele 
asjakohane. Ühenduse erieeskirjad on juba 
kehtestatud veinide märgistamise kohta. 
Seda reguleerivad nõukogu 17. mai 1999. 
aasta määrus (EÜ) nr 1493/1999 ja 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1601/91. Sama 
kehtib piiritusjookide märgistamise kohta 
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 110/2008). Et tagada ühtne 
lähenemine alkohoolsete jookide kohta 
käivale teabele ja samasus teiste ühenduse 
eeskirjadega, ei tohiks käesoleva määruse 
kohaldamisalasse jäävate alkohoolsete 
jookide puhul kohaldada koostisosade ja 
toitumisalase teabe esitamise kohustust. 
Komisjon koostab siiski pärast viie aasta 
möödumist käesoleva määruse 
jõustumisest aruande ning võib vajaduse 
korral teha ettepaneku käesoleva 
määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. de

Selgitus

Kui välja jäetakse küll vein, õlu ja piiritusjoogid, mitte aga muud alkoholi sisaldavad joogid, 
ei ole võimalik saavutada selles valdkonnas kooskõla. Teatud kindlaid tooteid eelistatakse ja 
teisi tooteid diskrimineeritakse. Tarbijaid eksitataks erinevate toodete suhtelise koostise 
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suhtes. Erandi kehtivusaeg on seetõttu tarbijate vajaduste parema mõistmise ja sidusa 
lähenemise tagamise eesmärgil otsustava tähtsusega. 

Muudatusettepanek 169
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave. 
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr … (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitsmise kohta ja nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 1576/89 kehtetuks tunnistamise 
kohta) artikli 2 lõikes 1 osutatud õlle ja 
piiritusjookide puhul kohaldada 
samasugust erandit. Komisjon koostab 

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 29. aprilli 2008. aasta
määrusega (EÜ) nr 479/2008 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) ja nõukogu 10. 
juuni 1991. aasta määrusega (EÜ) nr 
1601/1991 nähakse ette põhjalik tehniliste 
standardite komplekt, mis hõlmab kõiki 
veinivalmistustavasid, nende tootmisviise, 
veinide ning veinitoodete esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave. 
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr … (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitsmise kohta ja nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 1576/89 kehtetuks tunnistamise 
kohta) artikli 2 lõikes 1 osutatud õlle ja 
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siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

piiritusjookide puhul kohaldada 
samasugust erandit. Komisjon koostab 
siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) 1 nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada 
ja esitada veinide puhul toitumisalane 
teave. Et tagada ühtne lähenemine ja 

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta)2 nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. 

                                               
1 EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.
2 EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.
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samasus veini puhul kohaldatavate 
tingimustega, tuleks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr … 
(piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitsmise kohta ja 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 1576/89 
kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 2 
lõikes 1 osutatud õlle ja piiritusjookide 
puhul kohaldada samasugust erandit. 
Komisjon koostab siiski pärast viie aasta 
möödumist käesoleva määruse 
jõustumisest aruande ning võib vajaduse 
korral teha ettepaneku käesoleva 
määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolevat määrust tuleb samuti kohaldada alkohoolsete jookide suhtes.

Muudatusettepanek 171
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 29. aprilli 2008. aasta
määrusega (EÜ) nr 479/2008 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) ja nõukogu 10. 
juuni 1991. aasta määrusega (EÜ) nr 
1601/1991 nähakse ette põhjalik tehniliste 
standardite komplekt, mis hõlmab kõiki 
veinivalmistustavasid, nende tootmisviise, 
veinide ning veinitoodete esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
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informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave. 
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr … (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitsmise kohta ja nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 1576/89 kehtetuks tunnistamise 
kohta) artikli 2 lõikes 1 osutatud õlle ja 
piiritusjookide puhul kohaldada 
samasugust erandit. Komisjon koostab 
siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks. 

kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave. 
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr … (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitsmise kohta ja nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 1576/89 kehtetuks tunnistamise 
kohta) artikli 2 lõikes 1 osutatud õlle ja 
piiritusjookide puhul kohaldada 
samasugust erandit. Komisjon koostab 
siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

Or. en

Selgitus

Veinide suhtes kohaldatavate erandite reguleerimisala määratlust tuleks muuta, et tagada 
kõigi nõukogu määrusega (EÜ) nr 1601/1991 määratletud ja reguleeritud veinitoodete 
vabastamine koostisosade loetlemise ning toitumisalase teabe esitamise kohustusest. 
Veinitooted on määratletud ja reguleeritud nõukogu 29. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) 
nr 479/2008 veinituru ühise korralduse kohta ja nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1601/1991 aromatiseeritud veinide ja teiste veinil põhinevate toodete kohta.
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Muudatusettepanek 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada alati, kui 
selle puudumine võiks tarbijat eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
suhtes. Muudel juhtudel on päritoluriiki 
või lähtekohta näitava teabe esitamine 
jäetud toidukäitleja pädevusse. Igal juhul 
peaks märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta olema esitatud nii, et 
tarbijat ei peteta ning see teave tuleks 
esitada selliste selgelt määratletud 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
tööstusele võrdsed võimalused ja 
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

(29) Märge tootes kasutatud 
põllumajandusliku tooraine päritoluriigi 
kohta tuleks esitada kõige sobivamal viisil, 
et tagada täielik läbipaistvus ja jälgitavus. 
Igal juhul peaks märge toidu päritoluriigi 
või lähtekoha kohta olema esitatud nii, et 
tarbijat ei peteta ning see teave tuleks 
esitada selliste selgelt määratletud 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
tööstusele võrdsed võimalused ja 
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

Or. en

Selgitus

Asjakohane oleks lisada päritoluriigi mõiste, et eristada seda lähtekoha mõistest.

Muudatusettepanek 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada alati, kui 
selle puudumine võiks tarbijat eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 

(29) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada ühest 
koostisosast koosnevate toitude ning 
paljudest koostisosadest koosnevate 
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suhtes. Muudel juhtudel on päritoluriiki või 
lähtekohta näitava teabe esitamine jäetud
toidukäitleja pädevusse. Igal juhul peaks 
märge toidu päritoluriigi või lähtekoha 
kohta olema esitatud nii, et tarbijat ei 
peteta ning see teave tuleks esitada selliste 
selgelt määratletud kriteeriumide alusel, 
mis tagavad tööstusele võrdsed võimalused 
ja parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

toiduainete olulise ja toidule 
iseloomuliku(e) koostisosa(de) puhul; 
samuti, kui selle puudumine võiks tarbijat 
eksitada toote tegeliku päritoluriigi või 
lähtekoha suhtes. Muudel juhtudel on 
päritoluriiki või lähtekohta näitava teabe 
esitamine jäetud toidukäitleja pädevusse. 
Igal juhul peaks märge toidu päritoluriigi 
või lähtekoha kohta olema esitatud nii, et 
tarbijat ei peteta ning see teave tuleks 
esitada selliste selgelt määratletud 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
tööstusele võrdsed võimalused ja 
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

Or. en

Selgitus

Päritoluriik/ lähtekoht on paljude tarbijate jaoks väga väärtuslik teave. Seetõttu peaks selle 
esitamine olema kohustuslik ühest koostisosast koosnevate toodete ning paljudest 
koostisosadest koosnevate toiduainete olulise ja toidule iseloomuliku(e) koostisosa(de) puhul.

Muudatusettepanek 174
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada alati, kui 
selle puudumine võiks tarbijat eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
suhtes. Muudel juhtudel on päritoluriiki või 
lähtekohta näitava teabe esitamine jäetud 
toidukäitleja pädevusse. Igal juhul peaks 
märge toidu päritoluriigi või lähtekoha 
kohta olema esitatud nii, et tarbijat ei 
peteta ning see teave tuleks esitada selliste 

(29) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta peaks olema kohustuslik, 
kui selle puudumine võiks tarbijat eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
suhtes. Muudel juhtudel on päritoluriiki või 
lähtekohta näitava teabe esitamine jäetud 
toidukäitleja pädevusse. Igal juhul peaks 
märge toidu päritoluriigi või lähtekoha 
kohta olema esitatud nii, et tarbijat ei 
peteta ning see teave tuleks esitada selliste 
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selgelt määratletud kriteeriumide alusel, 
mis tagavad tööstusele võrdsed võimalused 
ja parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

selgelt määratletud kriteeriumide alusel, 
mis tagavad tööstusele võrdsed võimalused 
ja parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Euroopa ühenduse 
mittesooduspäritolu reeglid on sätestatud 
nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik, ja selle 
rakendussätetega komisjoni 2. juuli 1993. 
aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega 
kehtestatakse rakendussätted nõukogu 
määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik. 
Toidu päritoluriigi määratlemine tugineb 
neile reeglitele ja on kaubandusettevõtetele 
ja haldusasutustele tuttav ning see peaks 
lihtsustama nende põhimõtete rakendamist. 

(31) Euroopa ühenduse 
mittesooduspäritolu reeglid on sätestatud 
nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik, ja selle 
rakendussätetega komisjoni 2. juuli 1993. 
aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega 
kehtestatakse rakendussätted nõukogu 
määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik. 
Toidu päritoluriigi määratlemine tugineb 
neile reeglitele ja on kaubandusettevõtetele 
ja haldusasutustele tuttav ning see peaks 
lihtsustama nende põhimõtete rakendamist. 
Liha ja liha sisaldava toidu suhtes 
kohaldatakse diferentseeritumaid 
reegleid, võttes arvesse sündimise, 
kasvamise ja tapmise kohti.

Or. en

Selgitus

Liha puhul ei ole asjakohane märkida ainult üht päritolukohta, kui sündimise, kasvamise ja 
tapmise kohad on erinevad. Uuringute kohaselt on koht, kus loomad on sündinud, kasvanud ja 
tapetud tarbijatele äärmiselt tähtis.
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Muudatusettepanek 176
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Teavet toitainete sisalduse kohta 
tuleb selgitada pakendi esiküljel.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave eelkõige alkohoolsete 
segujookide toitainete sisalduse kohta.

(34) Tarbijad peaksid olema teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast teostavad komisjon ja 
asjaomased sidusrühmad erandi 
kehtivusaja jooksul uuringuid, et määrata 
kindlaks, milline teave on tarbija jaoks 
kõige kasulikum ning mis moel saaks 
seda teavet kõige tõhusamalt anda.

Or. de

Selgitus

Lisaks sellele tuleks kaaluda toitumis- ja koostisosade alase teabe esitamist alkohoolsete 
jookide märgistusel. Komisjon peaks esitama ettepanekud, mida on võimalik võrdselt 
rakendada kõikide alkohoolsete jookide puhul ja mis on ühtsed.
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Muudatusettepanek 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave eelkõige alkohoolsete 
segujookide toitainete sisalduse kohta.

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave kõikide alkohoolsete 
jookide energia ja süsivesikute sisalduse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave eelkõige alkohoolsete 
segujookide toitainete sisalduse kohta.

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave alkohoolsete jookide 
toitainete sisalduse kohta.

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva määruse eesmärk on tarbijate tervise kõrgetasemeline kaitse, tuleb seda sätet 
kohaldada kõikide alkohoolsete jookide suhtes. 
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Muudatusettepanek 180
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik. 
Sellepärast peaks kõnealune teave olema 
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast 
teavet hõlpsasti näeksid.

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel soovivad tarbijad 
teavet nelja peamise toitaine kohta
märgistuse kõige nähtavamal osal või 
„pakendi esiküljel”, kuna nad on 
arvamusel, et see teave on ostmise suhtes 
otsuse tegemisel kasulik. Sellepärast peaks 
see piiratud hulk toitumisalast teavet 
olema kohustuslik pakendi esiküljel ning 
sellele tuleks lisada täielikum kohustuslik 
toitumisalane teave pakendi tagaküljel.
Lisaks tuleks pakendi tagaküljel eraldi 
selgituses tarbijatele täpsustada, kui toit 
sisaldab geneetiliselt muundatud 
organisme ja/või see on toodetud 
nanotehnoloogia abil.

Or. en

Selgitus

Uuringud näitavad, et tarbijad soovivad kohustuslikku teavet piiratud arvu toitainete kohta 
pakendi esiküljel, mis aitab neil teha ostuotsuseid. Enamik tarbijaid soovib kõnealust piiratud 
teavet, mida täiendaks täielikum kohustuslik toitumisalane teave pakendi tagaküljel.

Muudatusettepanek 181
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja (37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
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hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik. 
Sellepärast peaks kõnealune teave olema
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast 
teavet hõlpsasti näeksid.

hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Mõningates liikmesriikides 
läbiviidud uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave 
peamiste koostis- või toitainete kohta on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik. 
Niimoodi näevad tarbijad toitu ostes 
hõlpsasti peamist toitumisalast teavet, kui 
see teave on märgistuse kõige nähtavamal 
osal. Kuid kui tarbijad peaksid olema 
võimelised ostma seda toitu piisavalt 
teadliku valiku alusel, tuleks teha 
kohustuslikuks hästi nähtav, loetav, selge 
ja mitmekülgne viide, mis asuks „pakendi 
esiküljel” oleva olulise teabe all ja osutaks 
tarbijatele, et toitumisalane teave asub 
pakendi põhjal või küljel.

Or. fr

Selgitus

Pakendi esiküljel olev teave ei ole tarbijatele teadliku valiku tegemiseks piisav. Viidata tuleb 
toitumisalasele teabele, mis annab muud vajalikku teavet. Muudatusettepanekuga kaotatakse 
algse sõnastuse teatav ebaselgus.

Muudatusettepanek 182
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringud on näidanud, et tarbijad 
soovivad teavet nelja peamise toitaine 
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osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik. 
Sellepärast peaks kõnealune teave olema 
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast 
teavet hõlpsasti näeksid.

kohta märgistuse kõige nähtavamal osal 
või „pakendi esiküljel”, kuna nad on 
arvamusel, et see teave on ostmise suhtes 
otsuse tegemisel kasulik. Sellepärast peaks 
see piiratud hulk toitumisalast teavet 
olema kohustuslik pakendi esiküljel ning 
sellele tuleks lisada täielikum kohustuslik 
toitumisalane teave pakendi tagaküljel.

Or. en

Selgitus

Lisab selgust.

Muudatusettepanek 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses 
puuduvad aga andmed selle kohta, kuidas 
keskmine tarbija mõistab ja kasutab teabe 
alternatiivseid väljendusviise. Sellepärast 
on asjakohane võimaldada erinevate 
märgistussüsteemide väljatöötamist ja 
uuringute jätkamist tarbijate arusaamade 
kohta erinevates liikmesriikides, et 
vajaduse korral kasutusele võtta 
ühtlustatud süsteem.

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile meeldib selgitava 
elemendiga süsteem, sest selle abil saab 
kiiresti teha teadlikke otsuseid.
Olemasolevad andmed on näidanud, et 
lihtsustatud märgistussüsteem, kus 
kasutatakse mitut tunnusvärvi 
toitumisalase teabe kergemaks ja 
kiiremaks mõistmiseks, on tarbijate jaoks 
parim ja eelistatud valik. 

Or. en
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Selgitus

Olemasolevad andmed on näidanud, et tarbijad eelistavad toitumisalast teavet pakendi 
esiküljel, mis oleks väljendatud selgitava elemendi kasutamise, nimelt mitme tunnusvärvi abil, 
kuna see aitab neil kiiresti ja kergelt teha teadlikke toiduvalikuid.

Muudatusettepanek 184
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses 
puuduvad aga andmed selle kohta, kuidas 
keskmine tarbija mõistab ja kasutab teabe 
alternatiivseid väljendusviise. Sellepärast 
on asjakohane võimaldada erinevate 
märgistussüsteemide väljatöötamist ja 
uuringute jätkamist tarbijate arusaamade 
kohta erinevates liikmesriikides, et 
vajaduse korral kasutusele võtta 
ühtlustatud süsteem.

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses alles 
kogutakse ja analüüsitakse andmeid selle 
kohta, kuidas keskmine tarbija mõistab ja 
kasutab teabe alternatiivseid 
väljendusviise. Järjest enam andmeid 
näitab aga, et lihtsustatud 
märgistussüsteem, kus kasutatakse mitut 
tunnusvärvi toitumisalase teabe 
kergemaks ja kiiremaks mõistmiseks, on 
tarbijate jaoks parim ja eelistatud valik. 

Or. en

Muudatusettepanek 185
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
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väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses 
puuduvad aga andmed selle kohta, kuidas 
keskmine tarbija mõistab ja kasutab teabe 
alternatiivseid väljendusviise. Sellepärast 
on asjakohane võimaldada erinevate 
märgistussüsteemide väljatöötamist ja 
uuringute jätkamist tarbijate arusaamade 
kohta erinevates liikmesriikides, et 
vajaduse korral kasutusele võtta 
ühtlustatud süsteem.

väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile meeldib selgitava 
elemendiga süsteem, sest selle abil saab 
kiiresti teha teadlikke otsuseid. 
Olemasolevad andmed on näidanud, et 
lihtsustatud märgistussüsteem, kus 
kasutatakse mitut tunnusvärvi 
toitumisalase teabe kergemaks ja 
kiiremaks mõistmiseks, on tarbijate jaoks 
parim ja eelistatud valik.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad andmed on näidanud, et tarbijad eelistavad toitumisalast teavet pakendi 
esiküljel, mis oleks väljendatud selgitava elemendi kasutamise, nimelt mitme tunnusvärvi abil, 
kuna see aitab neil kiiresti ja kergelt teha teadlikke toiduvalikuid.

Muudatusettepanek 186
Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses 
puuduvad aga andmed selle kohta, kuidas 
keskmine tarbija mõistab ja kasutab teabe 
alternatiivseid väljendusviise. Sellepärast 
on asjakohane võimaldada erinevate 
märgistussüsteemide väljatöötamist ja 

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses alles 
kogutakse ja analüüsitakse andmeid selle 
kohta, kuidas keskmine tarbija mõistab ja 
kasutab teabe alternatiivseid 
väljendusviise. Järjest enam andmeid 
näitab aga, et lihtsustatud 
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uuringute jätkamist tarbijate arusaamade 
kohta erinevates liikmesriikides, et 
vajaduse korral kasutusele võtta 
ühtlustatud süsteem.

märgistussüsteem, kus kasutatakse mitut 
tunnusvärvi toitumisalase teabe 
kergemaks ja kiiremaks mõistmiseks, on 
tarbijate jaoks parim ja eelistatud valik.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab uuringuid, mis on näidanud, et tarbijad soovivad 
pakendi esiküljel selgitava elemendiga piiratud toitumisalast teavet. Nad eelistavad selliste 
värvide kasutamist nagu punane, kollane ja roheline märgistamaks, kas toidus on vastavate 
toitainete sisaldus kõrge, keskmine või madal. Võrdluskoguste määratlus kõrge, keskmise ja 
madala koguse kohta tuleks kehtestada Euroopa Toiduohutusameti poolt heaks kiidetud 
sõltumatu teadusliku arvamuse alusel. 

Muudatusettepanek 187
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Komisjon esitab hiljemalt viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande uuringu kohta, 
kuidas liikmesriikide tarbijad mõistavad 
toidualase teabe erinevaid 
märgistussüsteeme ja õigusnorme. 
Vajaduse korral esitab komisjon õigusakti 
eelnõu erinevatele märgistussüsteemidele 
ja õigusnormidele parema raamistiku 
loomiseks.

Or. fr

Selgitus

Et käesoleva ettepanekuga võimaldatakse liikmesriikides kasutada eri märgistussüsteeme, on 
asjakohane, et komisjon annaks ettenähtud tähtajaks aru Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, tehes vajaduse korral ettepaneku kehtivate õigusaktide läbivaatamiseks, et 
sobitada erinevad süsteemid ühte raamistikku.
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Muudatusettepanek 188
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul esitatud 
toitainete koguseid ja võrdlevaid näitajaid 
käsitlev tekst, mille alusel saab hinnata 
toidu toiteomadusi, peaks moodustama 
tervikuna toitumisalase teabe ja seda ei 
peaks käsitlema üksikute väidete rühmana.

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul ning 
silmapaistval kohal esitatud toitainete 
koguseid ja võrdlevaid näitajaid käsitlev 
toitumisalane teave, mille alusel saab 
hinnata toidu toiteomadusi, peaks 
moodustama tervikuna toitumisalase teabe 
ja seda ei peaks käsitlema üksikute väidete 
rühmana.

Or. en

Muudatusettepanek 189
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul esitatud 
toitainete koguseid ja võrdlevaid näitajaid 
käsitlev tekst, mille alusel saab hinnata 
toidu toiteomadusi, peaks moodustama 
tervikuna toitumisalase teabe ja seda ei 
peaks käsitlema üksikute väidete rühmana.

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul ning 
silmapaistval kohal esitatud toitainete 
koguseid ja võrdlevaid näitajaid käsitlev 
toitumisalane teave, mille alusel saab 
hinnata toidu toiteomadusi, peaks 
moodustama tervikuna toitumisalase teabe 
ja seda ei peaks käsitlema üksikute väidete 
rühmana.

Or. en
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Muudatusettepanek 190
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul esitatud 
toitainete koguseid ja võrdlevaid näitajaid 
käsitlev tekst, mille alusel saab hinnata 
toidu toiteomadusi, peaks moodustama 
tervikuna toitumisalase teabe ja seda ei 
peaks käsitlema üksikute väidete rühmana.

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul ning 
silmapaistval kohal esitatud toitainete 
koguseid ja võrdlevaid näitajaid käsitlev 
toitumisalane teave, mille alusel saab 
hinnata toidu toiteomadusi, peaks 
moodustama tervikuna toitumisalase teabe 
ja seda ei peaks käsitlema üksikute väidete 
rühmana.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul esitatud 
toitainete koguseid ja võrdlevaid näitajaid 
käsitlev tekst, mille alusel saab hinnata 
toidu toiteomadusi, peaks moodustama 
tervikuna toitumisalase teabe ja seda ei 
peaks käsitlema üksikute väidete rühmana.

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul esitatud 
toitainete koguseid ja võrdlevaid näitajaid 
käsitlev toitumisalane teave, mille alusel 
saab hinnata toidu toiteomadusi, peaks 
moodustama tervikuna toitumisalase teabe 
ja seda ei peaks käsitlema üksikute väidete 
rühmana.

Or. en

Selgitus

Lisab selgust.
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Muudatusettepanek 192
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele piiratud, 
peetakse teavet võimalike allergeenide 
kohta väga oluliseks. On tõendeid selle 
kohta, et enamik toiduallergiaga seotud 
intsidente seostub pakendamata toiduga. 
Sellepärast tuleks tarbijatele kõnealust 
teavet alati esitada.

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta, pakendatud toidu ja 
valmistoidu kohta ning toidu kohta, mida 
kohalikud jaemüüjad või 
toitlustusettevõtjad vahetult lõpptarbijale 
tarnivad, kui toit või eined toodetakse 
mittestandardsel viisil, mille puhul 
koostisosad ja retseptid võivad sageli 
erineda. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele piiratud, 
peetakse teavet võimalike allergeenide 
kohta väga oluliseks. On tõendeid selle 
kohta, et enamik toiduallergiaga seotud 
intsidente seostub pakendamata toiduga. 
Sellepärast tuleks tarbijatele kõnealust 
teavet alati esitada.

Or. en

Selgitus

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.
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Muudatusettepanek 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta. Ehkki sellistel juhtudel on 
tarbijate nõudlus muu teabe järele 
piiratud, peetakse teavet võimalike 
allergeenide kohta väga oluliseks. On 
tõendeid selle kohta, et enamik 
toiduallergiaga seotud intsidente seostub 
pakendamata toiduga. Sellepärast tuleks 
tarbijatele kõnealust teavet alati esitada.

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest olenevalt 
jääma õigus kehtestada eeskirju, mis 
käsitlevad teabe esitamist pakendamata 
toidu kohta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peaks jääma õigus otsustada, millised andmed on kohustuslikud 
pakendamata toidu puhul. Kuna see ei mõjuta siseturgu, tuleks pakendamata toidu kohta 
praegu kehtivad sätted muutmata jätta. 

Muudatusettepanek 194
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Liikmesriikidel ei tohiks olla 
võimalust võtta käesoleva määrusega 
ühtlustatavas valdkonnas vastu muid 
sätteid peale käesolevas määruses 
sätestatute, välja arvatud juhul, kui 
käesolevas määruses on konkreetselt 
osutatud teisiti.

(42) Liikmesriikidel ei tohiks olla 
võimalust võtta käesoleva määrusega 
ühtlustatavas valdkonnas vastu muid 
sätteid peale käesolevas määruses 
sätestatute, välja arvatud juhul, kui 
käesolevas määruses on konkreetselt 
osutatud teisiti. Kuna aga riiklikud 
märgistusnõuded võivad tekitada takistusi 
vabale liikumisele siseturul, peaksid 
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liikmesriigid täiendavalt põhjendama, 
miks kõnealuseid nõudeid on vaja 
kehtestada, ja kavandama meetmed, mida 
nad võtavad nõuete kohaldamise 
tagamiseks kaubandust kõige vähem 
piiraval viisil.

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepaneku üks peamisi eesmärke on reeglite lihtsustamine ja siseturu toimimise 
tagamine. Kuna riiklike nõuete täitmine suurendab tööstuse kulutusi ja muudab keerulisemaks 
kaupade vaba liikumise, tuleks nõuda nende kehtestamise põhjendamist ning tõendite 
esitamist, et nende kasutamine on ühildatav kaupade vaba liikumisega.

Muudatusettepanek 195
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Toitumisalase teabe esitamine 
riikliku mittesiduvate eeskirjade süsteemi 
alusel peaks olema võimalik graafiliselt 
või sümbolitega, tingimusel et see ei eksita 
tarbijaid ja eksisteerivad tõendid selle 
kohta, et keskmine tarbija mõistab teabe 
esitamise vormi.

Or. sv

Selgitus

On oluline, et liikmesriikidele antaks võimalus jätkata tootekirjelduse kasutamist (nt 
sümboleid, nagu Rootsi nn võtmeaugu märgistus), mis on tarbijate seisukohalt edukaks 
osutunud.
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Muudatusettepanek 196
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Et võimaldada huvitatud isikutel, 
eelkõige väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtetel esitada oma toodetel 
toitumisalast teavet, tuleks toitumisalast 
teavet kohustuslikuks muutvaid meetmeid 
kohaldada järk-järgult ja pikemate 
üleminekuperioodide jooksul ning 
mikroettevõtetele tuleks ette näha 
täiendav üleminekuperiood.

(49) Et eelkõige toidutööstuse väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, kuhu 
kuuluvad ka toitlustusettevõtted ja 
toiduainete jaemüügiettevõtted, ning 
toiduainete põllumajanduslikku 
otseturustust mitte üle koormata, tuleks 
nende tooted toitumisalase teabega 
märgistamise kohustusest vabastada.

Or. de

Selgitus

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Muudatusettepanek 197
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Et võimaldada huvitatud isikutel, 
eelkõige väikestel ja keskmise suurusega
ettevõtetel esitada oma toodetel 
toitumisalast teavet, tuleks toitumisalast 
teavet kohustuslikuks muutvaid meetmeid 
kohaldada järk-järgult ja pikemate 
üleminekuperioodide jooksul ning 

(49) Et vältida ebavajaliku lisa- ja 
halduskoormuse tekitamist väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kelle 
hulka kuuluvad ka kõik 
toitlustusettevõtted (restoranid, töötajate 
sööklad, koolid, lastesõimed ja haiglad), 
tuleks nende tooted vabastada nõudest 
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mikroettevõtetele tuleks ette näha 
täiendav üleminekuperiood.

esitada toitumisalane teave.

Or. sv

Selgitus

Ei ole mõistlik suurendada halduskoormust, mis võib suureneda, kui toitumisalase teabe 
esitamise nõuet kohaldatakse ettevõtete puhul, kes oma tegutsemisviisi tõttu on 
lõpptarbijatega otsekontaktis. Et sellisel juhtumil erineb toiteväärtus peaaegu alati päevast 
päeva, sõltuvalt ettevõtte kasutatud toorainest, siis ei ole see nõue käesoleval juhtumil 
õigustatud.

Muudatusettepanek 198
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Loomulikult võivad ka toiduainete 
väiketootjate tooted ja toiduainete 
jaemüügiettevõtete poolt otse müügikohas 
valmistatavad värsked toidud sisaldada 
aineid, mis põhjustavad tundlikel 
inimestel allergiat või talumatust. Kuna 
aga pakendamata tooteid müüakse 
kliendiga otse suheldes, peaks olema 
võimalik anda vastavat teavet nt 
müügivestluse käigus või müügisaalis 
selgelt nähtava sildi abil või välja pandud 
teabematerjali kaudu.

Or. de

Selgitus

Ulatuslik allergeene käsitlev märgistus kõikide toodete osas on pakendamata kauba puhul 
peaaegu võimatu ning seaks eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted väga 
ebasoodsasse olukorda ja tekitaks neile suuri lisakulusid. Lisaks ei ole piiratud 
töötluspinnaga ettevõtetes võimalik välistada ristsaastumist. 
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Muudatusettepanek 199
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Käesolevas määruses sätestatakse 
toidualast teavet, eelkõige toidu 
märgistamist, reguleerivad üldpõhimõtted, 
nõuded ja vastutus. Samuti sätestatakse 
selles vahendid, mille abil tagada tarbijate 
õigus teavet saada ja toidualase teabe 
esitamise kord, võttes arvesse vajadust 
tagada piisav paindlikkus selleks, et
reageerida uutele arengusuundadele ja 
teabega seotud nõuetele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 1 lõike 2 puhul on tegu selge normatiivse sisuta eesmärgiga. Seega tuleb see 
õigusloomest tulenevatel põhjustel määruse normatiivsest tekstist välja jätta, vajaduse korral 
lisada põhjendusena.

Muudatusettepanek 200
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mille 
puhul toidukäitlemisettevõtjate tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
tarbijatele.

(3) Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mis on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
tarbijatele.

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit. 

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele tarnimiseks mõeldud 
pakendatud toidu suhtes ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toidu suhtes.
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Seda ei kohaldata toidu suhtes, mida 
pakendatakse otse müügikohas enne 
lõpptarbijatele tarnimist.
Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse 
veo- ja transpordiettevõtete korraldatud 
ühistoitlustamisele üksnes juhul, kui 
selline toitlustamine leiab aset ühenduses 
asuva kahe punkti vahelisel marsruudil.

Or. de

Selgitus

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären.

Muudatusettepanek 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mille 
puhul toidukäitlemisettevõtjate tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
tarbijatele.

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mille 
puhul toidukäitlemisettevõtjate tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
tarbijatele.

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit.

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit.
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Ettevõtted, kellel on vähem kui 10 töötajat 
ja kelle aastakäive või aastabilansi 
kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot 
jäetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalast välja.

Or. en

Selgitus

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to SMEs.
The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they would face 
a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

või Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Muudatusettepanek 202
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mille 
puhul toidukäitlemisettevõtjate tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
tarbijatele.

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mille 
puhul toidukäitlemisettevõtjate tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
lõpptarbijatele.

Seda kohaldatakse igasuguse Seda kohaldatakse igasuguse 
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lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit.

lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit.

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et täpsustada käesoleva määruse reguleerimisala ning jätta välja 
teave, mis on ainult ettevõtetevaheliselt kasulik ning mis ei ole kasulik lõpptarbijale.

Muudatusettepanek 203
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mille 
puhul toidukäitlemisettevõtjate tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
tarbijatele.

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mille 
puhul toidukäitlemisettevõtjate tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
lõpptarbijatele.

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit.

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit.

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et täpsustada käesoleva määruse reguleerimisala ning jätta välja 
teave, mis on esitatud ettevõtetevahelises kontekstis ning mis ei ole kasulik lõpptarbijale.
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Muudatusettepanek 204
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat määrust kohaldatakse ilma et 
see piiraks ühenduse konkreetsete 
õigusaktidega teatava toidu suhtes ette 
nähtud märgistamisalaste nõuete 
kohaldamist.

4. Käesolevat määrust kohaldatakse ilma et 
see piiraks ühenduse konkreetsete 
õigusaktidega teatava toidu suhtes ette 
nähtud märgistamisalaste nõuete 
kohaldamist.

Komisjon avaldab hiljemalt … 
märgistusnõuete põhjaliku ja 
ajakohastatud loetelu, mis on sätestatud 
ühenduse teatavates õigusaktides, mida 
kohaldatakse konkreetsete toiduainete 
puhul. Komisjon esitab hiljemalt … 
[18 kuud] Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande nimetatud 
konkreetsete märgistuste vastavuse kohta 
käesolevale määrusele. Vajadusel lisab 
komisjon aruandele asjakohase 
ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamine on käesoleva ettepaneku üks peamisi eesmärke. 

Liiga paljud valdkondlikud Euroopa direktiivid ja määrused sisaldavad märgistust käsitlevaid 
sätteid.

Need tuleb kõik kokku koondada, kontrollida nende vastavust üldpõhimõtetele ning tagada, et 
kõikidel ettevõtjatel ja sidusrühmadel toiduahelas oleks tohutule hulgale nõuetele lihtne 
juurdepääs, võttes arvesse võimalikku vastuolu üldeeskirjadega.
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Muudatusettepanek 205
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Käesolevat määrust kohaldatakse ilma 
et see piiraks ühenduse konkreetsete 
õigusaktidega teatava toidu suhtes ette 
nähtud märgistamisalaste nõuete 
kohaldamist.

(4) Käesolevat määrust kohaldatakse ilma 
et see piiraks ühenduse konkreetsete 
õigusaktidega teatava toidu suhtes ette 
nähtud märgistamisalaste nõuete 
kohaldamist. Komisjon avaldab [käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevaks] loetelu 
kõikidest ühenduse konkreetsete 
õigusaktidega teatava toidu suhtes ette 
nähtud märgistamisalastest nõuetest ja 
avaldab selle loetelu internetis.

Or. de

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 206
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat määrust kohaldatakse ilma 
et see piiraks ühenduse konkreetsete 
õigusaktidega teatava toidu suhtes ette 
nähtud märgistamisalaste nõuete 
kohaldamist.

4. Käesolevat määrust ei kohaldata selliste 
tegevuste suhtes nagu aeg-ajalt toimuv 
toidu käitlemine, selle pakkumine või 
müük eraisikute poolt heategevusüritustel 
või kohalikel laatadel või kogunemistel.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga viiakse õigusakt vastavusse põhjenduses 15 esitatud 
arvamusega, mille kohaselt tuleks välja jätta heategevus- ja ühekordsed üritused. 
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Muudatusettepanek 207
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „toidualane teave” – toitu käsitlev 
teave, mis tehakse lõpptarbijale teatavaks 
märgistuse, muu lisamaterjali või muude 
vahenditega, sh moodsate tehnoloogiliste 
vahenditega või verbaalse suhtlemisega. 
See ei hõlma Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivis 
2000/31/EÜ (infoühiskonna teenuste 
teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturu) 
määratletud kommertsteadaandeid;

(a) „toidualane teave” – toitu käsitlev 
teave, mis tehakse lõpptarbijale teatavaks 
märgistuse või muude toidukäitleja 
kommertsteadaannete kaudu, kaasa 
arvatud reklaam ja turustamine, mis on 
otseselt seotud toote edendamise, müügi 
või tarnimisega tarbijale, sh moodsate 
tehnoloogiliste vahenditega. See ei hõlma 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiivis 2000/31/EÜ 
(infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturu) määratletud 
kommertsteadaandeid;

Or. en

Selgitus

Esitatud määratlus on liiga lai, kuna see hõlmaks ka suhtlemist, millel ei ole ärilist eesmärki. 
Sõnastus tuleks viia vastavusse määruse 178/2002 artikli 3 lõikega 3 ja ebaausaid 
kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ artikli 2 punktiga d tagamaks, et 
määratluse ulatus on piiratud toidukäitlejate ja lõpptarbijale tehtavate 
kommertsteadaannetega.

Muudatusettepanek 208
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „toidualast teavet käsitlevad 
õigusnormid” – ühenduse sätted, mis 
reguleerivad toidualast teavet, ja eelkõige 
märgistamist, sh üldist laadi eeskirjad, 

välja jäetud
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mida kohaldatakse kõikide toitude suhtes 
või konkreetsete toitude suhtes ja 
eeskirjad, mida kohaldatakse ainult 
konkreetsete toitude suhtes;

Or. de

Selgitus

See tingimus pole vajalik. See, mis on toidualast teavet käsitlev õigusnorm, tuleneb asjaomase 
õigusnormi sisust. Seetõttu tuleb artikli 2 lõike 2 punkt b välja jätta.

Muudatusettepanek 209
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „kohustuslik toidualane teave” –
üksikasjad, mis tuleb ühenduse 
õigusaktide alusel lõpptarbijale esitada;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See tingimus pole vajalik. Määratlus ütleb üksnes seda, et kohustuslik teave on teave, mis on 
ette nähtud õigusaktides (pleonasm). Seetõttu tuleb artikli 2 lõike 2 punkt c välja jätta.

Muudatusettepanek 210
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „pakendatud toit” – iga lõpptarbijale 
või toitlustusettevõtetele valmis kujul
esitatav artikkel, mis koosneb toidust ning 
pakendist, millesse toit on pakitud enne 

(e) „pakendatud toit” – iga lõpptarbijale 
või toitlustusettevõtetele valmis kujul 
esitatav artikkel, mis koosneb toidust ning 
pakendist, millesse toit on pakitud enne 
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müüki andmist, olenemata sellest, kas 
pakend ümbritseb toitu täielikult või 
osaliselt, kuid igal juhul sellisel viisil, mis 
ei võimalda pakendit avamata või 
muutmata selle sisu muuta.

müüki andmist, olenemata sellest, kas 
pakend ümbritseb toitu täielikult või
osaliselt, kuid igal juhul sellisel viisil, mis 
ei võimalda pakendit avamata või 
muutmata selle sisu muuta, välja arvatud 
toit, mis pakitakse müügikohas vahetult 
enne tarbijale müümist;

Or. fr

Selgitus

Selgitus on vajalik pakendamata toidu määratluse sisseviimise tõttu.

Muudatusettepanek 211
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „pakendatud toit” – iga lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele valmis kujul esitatav 
artikkel, mis koosneb toidust ning 
pakendist, millesse toit on pakitud enne 
müüki andmist, olenemata sellest, kas 
pakend ümbritseb toitu täielikult või 
osaliselt, kuid igal juhul sellisel viisil, mis 
ei võimalda pakendit avamata või 
muutmata selle sisu muuta.

e) „pakendatud toit” – iga lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele valmis kujul esitatav 
artikkel, mis koosneb toidust ning 
pakendist, millesse toit on pakitud enne 
müüki andmist, olenemata sellest, kas 
pakend ümbritseb toitu täielikult või 
osaliselt, kuid igal juhul sellisel viisil, mis 
ei võimalda pakendit avamata või 
muutmata selle sisu muuta; selle 
määratluse alla ei kuulu pakendamata 
toit;

Or. de

Selgitus

Tänu pakendatud toidu uuele määratlusele vajalikuks muutunud selgitus.
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Muudatusettepanek 212
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „pakendatud toit” – iga lõpptarbijale 
või toitlustusettevõtetele valmis kujul 
esitatav artikkel, mis koosneb toidust ning 
pakendist, millesse toit on pakitud enne 
müüki andmist, olenemata sellest, kas 
pakend ümbritseb toitu täielikult või 
osaliselt, kuid igal juhul sellisel viisil, mis 
ei võimalda pakendit avamata või 
muutmata selle sisu muuta.

e) „müügipakendis toit“ – iga lõpptarbijale 
või toitlustusettevõtetele valmis kujul 
esitatav artikkel, mis koosneb toidust ning 
pakendist, millesse toit on pakitud enne 
müüki andmist, olenemata sellest, kas 
pakend ümbritseb toitu täielikult või 
osaliselt, kuid igal juhul sellisel viisil, mis 
ei võimalda pakendit avamata või 
muutmata selle sisu muuta;

Or. de

Selgitus

Keeleline kohandamine märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ kasutatud mõistetega. Ei ole 
põhjust muuta hästi käibivaid mõisteid.

Muudatusettepanek 213
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „pakendatud toit” – iga lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele valmis kujul esitatav 
artikkel, mis koosneb toidust ning 
pakendist, millesse toit on pakitud enne 
müüki andmist, olenemata sellest, kas 
pakend ümbritseb toitu täielikult või 
osaliselt, kuid igal juhul sellisel viisil, mis 
ei võimalda pakendit avamata või 
muutmata selle sisu muuta.

e) „pakendatud toit” – iga lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele valmis kujul esitatav 
artikkel, mis koosneb toidust ning 
pakendist, millesse toit on pakitud enne 
müüki andmist, olenemata sellest, kas 
pakend ümbritseb toitu täielikult või 
osaliselt, kuid igal juhul sellisel viisil, mis 
ei võimalda pakendit avamata või 
muutmata selle sisu muuta; selle 
määratluse alla ei kuulu pakendamata 
toit;
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Or. de

Selgitus

Tänu pakendatud toidu uuele määratlusele vajalikuks muutunud selgitus.

Muudatusettepanek 214
Renate Sommer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „pakendamata toit“ – toit, mida 
pakutakse lõpptarbijale pakendamata 
kujul ja mis pakitakse alles lõpptarbijale 
müümise hetkel, või toit ja värske toit, mis 
pakitakse müügikohas vahetult müügiks;

Or. de

Selgitus

Ka kauplustes pakitakse toit eelnevalt pakendisse ja seda müüakse reeglina müüjatega 
varustatud müügilettide läheduses, et vältida tarbijate pikki ootejärjekordi nende lettide 
juures. Nagu see on ka tarbija isikliku soovi kohaselt pakitud toidu puhul, ei ole pakutavate 
toodete mitmekesisuse, käsitsi valmistamise ja iga päev muutuvate tootepakkumise tõttu 
praktikas võimalik esitada pakendatud toidu kohta kohustuslikke andmeid.

Muudatusettepanek 215
Karl-Heinz Florenz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „pakendamata toit” – toit, mida 
pakutakse tarbijale pakendamata kujul 
või mis pakitakse tarbija soovil või toit, 
mis pakitakse müügikohas vahetult 
müügiks;
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Or. de

Selgitus

Ka kauplustes pakitakse toit eelnevalt pakendisse ja seda müüakse reeglina müüjatega 
varustatud müügilettide läheduses, et vältida tarbijate pikki ootejärjekordi nende lettide 
juures. Nagu see on ka tarbija isikliku soovi kohaselt pakitud toidu puhul, ei ole pakutavate 
toodete mitmekesisuse, käsitsi valmistamise ja iga päev muutuvate tootepakkumise tõttu 
praktikas võimalik esitada pakendatud toidu kohta kohustuslikke andmeid.

Muudatusettepanek 216
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „pakendamata toit“ – iga toit, mida 
pakutakse tarbijale müügiks pakendamata 
kujul, mis pakitakse tarbija soovil või 
pakitakse müügikohas vahetult enne 
tarbijale müümist; 

Or. fr

Selgitus

Ka paljudes kauplustes pakendatakse ja müüakse toitu kas iseteeninduse või abiteenuse abil.
Nendel toodetel on samad omadused kui toitudel, mida pakutakse müügiks pakendamata kujul 
ja/või mida pakitakse tarbija soovil. 
Nende toodete mitmekesisus, nende valmistamine või väikesemahuline tootmine kauplustes või 
lähedal asuvates toidutehastes ning koostisosade ja retseptide erinevus muudavad kohustuslikud 
sätted võimatuks.

Muudatusettepanek 217
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „pakendamata toit” – toit, mida 



AM\765208ET.doc 55/110 PE416.699v01-00

ET

pakutakse tarbijale pakendamata kujul 
või mis pakitakse tarbija soovil või toit, 
mis pakitakse müügikohas vahetult 
müügiks;

Or. de

Selgitus

Ka kauplustes pakitakse toit eelnevalt pakendisse ja seda müüakse reeglina müüjatega 
varustatud müügilettide läheduses, et vältida tarbijate pikki ootejärjekordi nende lettide 
juures. Nagu see on ka tarbija isikliku soovi kohaselt pakitud toidu puhul, ei ole pakutavate 
toodete mitmekesisuse, käsitsi valmistamise ja iga päev muutuvate tootepakkumise tõttu 
praktikas võimalik esitada pakendatud toidu kohta kohustuslikke andmeid.

Amendment 218
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „koostisosa” – toiduaine tootmisel või 
valmistamisel kasutatav mis tahes aine, sh 
lisaained, ja toidus kasutatavad ensüümid 
ja liitkoostisisa komponendid, mida 
valmistoode – ka muudetud kujul –
sisaldab; koostisosadeks ei peeta jääke;

f) „koostisosa” – toiduaine tootmisel või 
valmistamisel kasutatav mis tahes aine, sh 
lisaained, ja toidus kasutatavad ensüümid 
ja liitkoostisosa koostisosad, mida 
valmistoode – ka muudetud kujul –
sisaldab;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua selgust ja viia terminoloogia kooskõlla juba kasutatud 
mõistetega. Kui komponente ei mainita, et ole vaja ka selgitada, et koostisosadeks ei peeta 
jääke.
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Muudatusettepanek 219
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „koostisosa” – toiduaine tootmisel või 
valmistamisel kasutatav mis tahes aine, sh 
lisaained, ja toidus kasutatavad ensüümid 
ja liitkoostisisa komponendid, mida 
valmistoode – ka muudetud kujul –
sisaldab; koostisosadeks ei peeta jääke;

(f) „koostisosa” – toiduaine tootmisel või 
valmistamisel kasutatav mis tahes aine, 
sealhulgas lisaained ja toidus kasutatavad 
ensüümid, ning liitkoostisosa koostisosad, 
mida valmistoode – ka muudetud kujul –
sisaldab; koostisosadeks ei peeta jääke;

Or. en

Selgitus

Koostisosa määratluse muutmisel oleks soovimatu mõju ühenduse õigusaktidele, milles 
tehakse viide koostisosa määratlusele (nt määrus 1829/2003).

Muudatusettepanek 220
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „koostisosa” – toiduaine tootmisel või 
valmistamisel kasutatav mis tahes aine, sh
lisaained, ja toidus kasutatavad ensüümid 
ja liitkoostisisa komponendid, mida 
valmistoode – ka muudetud kujul –
sisaldab; koostisosadeks ei peeta jääke;

f) „koostisosa” – toiduaine tootmisel või 
valmistamisel kasutatav mis tahes aine, sh 
lisaained, ja toidus kasutatavad ensüümid 
ja liitkoostisosa koostisosad, mida 
valmistoode – ka muudetud kujul –
sisaldab;

Or. es

Selgitus

Määratlusest tuleks kaotada jääkide mõiste, et viia määratlus kooskõlla määrusega nr 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised nõuded. Selle määruse 
artiklis 2 esitatud definitsioonis sätestatakse et, mõiste „toit“ alla ei kuulu jääkproduktid ega 
saasteained. Lisaks sellele tuleks sõna „komponendid“ asendada sõnaga „koostisosad“, et 
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tagada järjepidevus sama artikli lõike 2 punktiga h.

Muudatusettepanek 221
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „lähtekoht” – mis tahes koht, mis on 
märgitud kohaks, kust toodet tuuakse, 
ning see ei ole nõukogu määruse (EMÜ) 
nr 2913/92 artiklites 23–26 määratletud 
päritoluriik;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2000/13/EÜ kehtiva artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktis i sätestatakse selge ja 
praktiline reegel päritolumärgistuseks. Tööstus on kõnealuse sätte ja selle kohaldamisega 
tutvunud, mis ei tekita probleeme. CODEXi tasandil ei eristata enam päritoluriiki ja 
lähtekohta. See lähenemisviis tuleks säilitada ELi õiguses vastavalt direktiivile 2000/13/EÜ.

Muudatusettepanek 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „lähtekoht” – mis tahes koht, mis on 
märgitud kohaks, kust toodet tuuakse, ning 
see ei ole nõukogu määruse (EMÜ) nr 
2913/92 artiklites 23–26 määratletud 
päritoluriik;

(g) „lähtekoht“ – mis tahes koht, mis on 
märgitud kohaks, kust toodet tuuakse, ning 
mis ei ole päritoluriik; 

Or. en
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Selgitus

Asjakohane oleks lisada päritoluriigi määratlus, eristades seda lähtekoha määratlusest.

Muudatusettepanek 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „päritoluriik“ – riik, kust pärineb 
toote valmistamiseks kasutatav peamine 
põllumajanduslik tooraine.

Or. en

Selgitus

Asjakohane oleks lisada päritoluriigi määratlus, eristades seda lähtekoha määratlusest.

Muudatusettepanek 224
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „märgistuse kõige nähtavam osa” –
pakendi kõik sellised pinnad, mis on 
loetavad ühest vaatepunktist ning mis 
võimaldavad kiire ja lihtsa juurdepääsu 
märgistusel olevale teabele, nii et tarbija 
saab lugeda teavet, ilma et pakendit oleks 
vaja üht- ja teistpidi pöörata;

k) „pakendi vaateväli” – pakendi kõik 
sellised pinnad, mis on loetavad ühest 
vaatepunktist ning mis võimaldavad kiire 
ja lihtsa juurdepääsu märgistusel olevale 
teabele, nii et tarbija saab lugeda teavet;

Or. de
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Selgitus

Keeleline kohandamine märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ kasutatud mõistetega. Väljend 
„üht- ja teistpidi pööramine” on lisaks vastuolus praeguse õigusliku olukorraga ja välistab 
võimaluse viidata vajaduse korral pakendi muudele osadele ning tuleb seetõttu ilma 
asendamata välja jätta.

Muudatusettepanek 225
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „juriidiline nimi” – toidu nimi, mis on 
ette nähtud selle toidu suhtes 
kohaldatavates ühenduse sätetes või 
selliste ühenduse sätete puudumise korral 
nimi, mis on ette nähtud selle toidu suhtes 
kohaldatavates selle liikmesriigi 
õigusaktides ja halduseeskirjades, kus 
toitu lõpptarbijale või toitlustusettevõtetele 
müüakse;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 2 lõike 2 punkti l mõiste semantiline sisu ei ole selge. Väljend „juriidiline nimi” võib 
tähistada igat nime, mis ei riku õigusakte. Seetõttu oleks parem rääkida – nagu seniajani –
„õigusaktides ette nähtud nimedest”. Need tuleb siiski määratleda (pleonasm). Tehakse 
ettepanek määratleda mõisted vastavalt artiklile 18.

Muudatusettepanek 226
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „tavapärane nimi” – nimi, mida m) „nimetus, mille all toodet müüakse” –
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aktsepteeritakse toidu nimena ilma, et seda 
oleks vaja liikmesriigis, kus seda müüakse, 
tarbijatele täiendavalt selgitada;

nimi, mida mõistetakse toidu nimena ilma, 
et seda oleks vaja liikmesriigis, kus seda 
müüakse, tarbijatele täiendavalt selgitada;

Or. de

Selgitus

Märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ kasutatud mõiste „nimetus, mille all toodet müüakse” 
tuleks säilitada (vt artikli 5 lõike 1 punkti a). 

Muudatusettepanek 227
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) „esmane/esmased koostisosa(d)” –
toidu olulised ja/või toidule iseloomulikud 
koostisosad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna me oleme vastu komisjoni püüdele täiendada kehtivaid sätteid päritolu märkimise 
kohta, ei ole vajadust toidualastes õigusnormides säilitada põhilise, olulise ja toidule 
iseloomuliku koostisosa määratlusi, mida ei ole seni kasutatud. Kuna oleme alati toetanud 
lihtsustamist, oleme vastu uute terminite ja mõistete loomisele, kui sellest ei ole ilmselgelt 
mingit kasu.

Need kriteeriumid on ebapraktilised. Need on QUID määratlustega vastuolus, mis tekitab
segadust. 50% tasemel ei ole kõikide toiduainete puhul samasugust praktilist tähendust.



AM\765208ET.doc 61/110 PE416.699v01-00

ET

Muudatusettepanek 228
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „esmane/esmased koostisosa(d)” –
toidu olulised ja/või toidule iseloomulikud 
koostisosad;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mõiste määratlust ei ole vaja, sest seda mõistet määruses edasi enam ei kasutata. Seetõttu 
tuleks ta välja jätta.

Muudatusettepanek 229
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) „oluline/olulised koostisosa(d)” –
toidu koostisosa, mis moodustab enam kui 
50 % sellest toidust ;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna me oleme vastu komisjoni püüdele täiendada kehtivaid sätteid päritolu märkimise 
kohta, ei ole vajadust toidualastes õigusnormides säilitada põhilise, olulise ja toidule 
iseloomuliku koostisosa määratlusi, mida ei ole seni kasutatud. Kuna oleme alati toetanud 
lihtsustamist, oleme vastu uute terminite ja mõistete loomisele, kui sellest ei ole ilmselgelt 
mingit kasu.

Need kriteeriumid on ebapraktilised. Need on QUID määratlustega vastuolus, mis tekitab 
segadust. 50% tasemel ei ole kõikide toiduainete puhul samasugust praktilist tähendust.
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Muudatusettepanek 230
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) „oluline/olulised koostisosa(d)” – toidu 
koostisosa, mis moodustab enam kui 50 % 
sellest toidust ;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mõiste määratlust ei ole vaja, sest seda mõistet määruses edasi enam ei kasutata. Seetõttu 
tuleks ta välja jätta.

Muudatusettepanek 231
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) „iseloomulik(ud) koostisosa(d)” – mis 
tahes toidu koostisosa, mida tarbijad 
tavaliselt seostavad selle toidu nimega ja 
mille puhul on enamasti nõutav koguse 
märkimine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna me oleme vastu komisjoni püüdele täiendada kehtivaid sätteid päritolu märkimise 
kohta, ei ole vajadust toidualastes õigusnormides säilitada põhilise, olulise ja toidule 
iseloomuliku koostisosa määratlusi, mida ei ole seni kasutatud. Kuna oleme alati toetanud 
lihtsustamist, oleme vastu uute terminite ja mõistete loomisele, kui sellest ei ole ilmselgelt 
mingit kasu.

Need kriteeriumid on ebapraktilised. Need on QUID määratlustega vastuolus, mis tekitab 
segadust. 50% tasemel ei ole kõikide toiduainete puhul samasugust praktilist tähendust.
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Muudatusettepanek 232
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) „iseloomulik(ud) koostisosa(d)” – mis 
tahes toidu koostisosa, mida tarbijad 
tavaliselt seostavad selle toidu nimega ja 
mille puhul on enamasti nõutav koguse 
märkimine;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mõiste määratlust ei ole vaja, sest seda mõistet määruses edasi enam ei kasutata. Seetõttu 
tuleks ta välja jätta.

Muudatusettepanek 233
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) „toidu minimaalse säilimisaja kuupäev” 
– kuupäev, milleni nõuetekohase 
ladustamise korral säilivad toidu 
konkreetsed omadused ;

s) „toidu minimaalse säilimisaja kuupäev” 
– kuupäev, milleni nõuetekohase 
ladustamise korral säilivad toidu 
konkreetsed omadused ning pärast mida ei 
tohi toodet enam müüki panna;

Or. es

Selgitus

Määratlust tuleks täpsustada, lisades viite võimaluse kohta toode müüki panna. 
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Muudatusettepanek 234
Renate Sommer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s a) „valmistamiskuupäev“ – kuupäev, 
millal tooted valmistatakse, vajaduse 
korral pakitakse ja külmutatakse;

Or. de

Selgitus

Artikli 25 alusel vajalik määratlus.

Muudatusettepanek 235
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

t) „parimad tavad” – pädevate asutuste 
poolt kinnitatud normid, standardid, 
süsteemid, algatused või muud tegevused, 
mis on kogemuste ja uuringute põhjal 
osutunud kõige tõhusamaks valdava osa 
tarbijate puhul ja mida peetakse teiste 
poolt järgitavaks eeskujuks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kooskõlas 6. ja 7. peatüki väljajätmisega.
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Muudatusettepanek 236
John Bowis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) „graafilised joonised ja sümbolid“ –
toote üldise või kindla toiteväärtuse selge 
visuaalne väljendus või esitus kujul, mis 
võib hõlmata numbreid, tabeleid või 
tunnusvärve;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) „valmistamiskuupäev” – kuupäev, 
millal toiduainetest saab kirjeldatud 
toode; 

Or. en

Selgitus

Tarbijale antava teabe täiustamiseks tuleks kasutusele võtta valmistamiskuupäeva määratlus. 
Muudatusettepanekus esitatud määratlus ühtib standardis CODEX STAN 1-1985 sätestatud 
määratlusega.
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Muudatusettepanek 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) „töötlemine“ – protsess, mille käigus 
muudetakse üks (või mitu) 
põllumajandussaadus(t) valmistooteks;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Avril Doyle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) „kohalik või talupidajate turg“ –
turg, kus talupidajad, kasvatajad või 
kohalikud toiduainetetootjad müüvad oma 
toodangut otse rahvale; 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse paindlikuks toiduainete märgistamise eeskirjade 
jõustamine kohalikel ja talupidajate turul.
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Muudatusettepanek 240
Liam Aylward

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) „kõige nähtavam osa“ – pakendi 
esikülg;

Or. en

Selgitus

Väljendi „kõige nähtavam osa“ täpsustus.

Muudatusettepanek 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse mõistes osutab toidu 
päritoluriik toidu päritolule vastavalt 
päritolu määratlusele nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 2913/92 artiklites 23–26.

3. Käesoleva määruse mõistes osutab toidu 
päritoluriik toidu päritolule vastavalt 
päritolu määratlusele nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 2913/92 artiklites 23–26.

Liha ja liha sisaldavate toidukaupade 
puhul märgitakse toidu või vastava 
koostisosa päritoluriigiks riik, kus loom 
sündis, suurema osa oma elust kasvas ja 
tapeti. Juhul kui need kohad on erinevad, 
tuleb päritoluriigile viidates nimetada 
kõiki kolme kohta.

Or. en

Selgitus

Liha puhul ei ole asjakohane märkida ainult üht päritolukohta, kui sündimise, kasvamise ja 
tapmise kohad on erinevad. Uuringute kohaselt on koht, kus loomad on sündinud, kasvanud ja 
tapetud tarbijatele äärmiselt tähtis.
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Muudatusettepanek 242
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidualase teabe esitamisega püütakse 
tagada tarbijate tervise ja huvide 
kõrgetasemeline kaitse, luues vahendi, 
mille alusel lõpptarbijad saaksid teha 
teadlikke valikuid ja toituda turvaliselt, 
eelkõige pidades silmas tervisealaseid, 
majanduslikke, keskkonnaalaseid, 
sotsiaalseid ja eetilisi kaalutlusi.

1. Toidualase teabe esitamisega püütakse 
tagada tarbijate tervise ja huvide 
kõrgetasemeline kaitse, luues vahendi, 
mille alusel lõpptarbijad saaksid teha 
teadlikke valikuid ja toituda turvaliselt, 
eelkõige pidades silmas tervisealaseid, 
majanduslikke, keskkonnaalaseid, 
sotsiaalseid ja eetilisi ning loomade 
heaoluga seotud kaalutlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toidualase teabe esitamisega püütakse 
tagada tarbijate tervise ja huvide 
kõrgetasemeline kaitse, luues vahendi, 
mille alusel lõpptarbijad saaksid teha 
teadlikke valikuid ja toituda turvaliselt, 
eelkõige pidades silmas tervisealaseid, 
majanduslikke, keskkonnaalaseid, 
sotsiaalseid ja eetilisi kaalutlusi.

1. Toidualase teabe esitamisega püütakse 
tagada tarbijate tervise ja huvide 
kõrgetasemeline kaitse, luues vahendi, 
mille alusel lõpptarbijad saaksid teha 
teadlikke valikuid ja toituda turvaliselt.

Or. en

Selgitus

Komisjoni eesmärk oli kohustuslike märgistamisnõuete ühendamine kõige olulisemaks 
teabeks, mis on toote ohutu kasutamise ja käitlemise, tarbijate teadliku valiku eeltingimus. 
Eetilised, sotsiaalsed, keskkonnaalased ja majanduslikud kaalutlused ei ole selles artiklis 
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kõnealuse eesmärgi saavutamiseks piisavalt täpselt määratletud.

Muudatusettepanek 244
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Toidualast teavet käsitlevate 
õigusaktide eesmärk on saavutada 
ühenduses seaduslikult toodetud ja 
turustatud toidu vaba liikumine, võttes 
vajaduse korral arvesse vajadust kaitsta 
tootjate seaduslikke huvisid ja edendada 
kvaliteetsete toodete tootmist.

(2) Toidualast teavet käsitlevate 
õigusaktide eesmärk on saavutada 
ühenduses seaduslikult toodetud ja 
turustatud toidu vaba liikumine.

Or. de

Selgitus

Lause teise poole puhul on tegu normatiivse sisuta sättega. Seega tuleb see õigusloomest 
tulenevatel põhjustel määruse normatiivsest tekstist välja jätta, vajaduse korral lisada 
põhjendusena. Jääb selgusetuks, millal ja kuidas tuleb edendada ja arvesse võtta tootjate 
huve ning „kvaliteetsete toodete” tootmist.

Muudatusettepanek 245
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
tuleb kaaluda vajadust kehtestada uute 
nõuete jõustumise järgselt 
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 

Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
tuleb kaaluda vajadust kehtestada uute 
nõuete jõustumise järgselt 
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
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võib müüa kuni varude lõppemiseni. võib müüa kuni varude lõppemiseni.

Uusi toiduainete märgistamise eeskirju 
rakendatakse ühtsete 
kohaldamistähtaegade alusel, mille 
kehtestab komisjon pärast 
liikmesriikidega ja huvitatud pooltega 
konsulteerimist.

Or. en

Selgitus

Paljud jagavad arvamust vajaduse kohta järgida kokkulepitud ajakava, et ajakohastada nii 
üldiseid kui ka erieeskirju, mis käsitlevad toiduainete märgistamist. Toidukäitlejad peavad 
olema valmis korrapäraselt kontrollima oma pakendeid ja etikette õiguslikust põhjusest 
hoolimata. Uute eeskirjade killustatud rakendamisel on vaatamata üleminekuperioodidele 
oluline mõju uute etikettide kujunduse, korralduste, pakendivarude haldamise kuludele.

Muudatusettepanek 246
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
tuleb kaaluda vajadust kehtestada uute 
nõuete jõustumise järgselt 
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
nähakse uute nõuete jõustumise järgselt 
ette üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni, välja 
arvatud juhul, kui kõnealused nõuded on 
seotud inimeste tervise kaitsmisega.

Or. en

Selgitus

Kui kasutusele võetakse uued märgistusnõuded, kehtestatakse siseturu sujuva toimimise 
soodustamiseks ning võimalikult väikese hulga pakendijäätmete tekitamiseks tavaliselt 
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üleminekuperiood, välja arvatud siis, kui tegemist on otsese ohuga rahvatervisele, sest sel 
juhul ei tarvitse üleminekuperioodi kehtestamine olla asjakohane.

Muudatusettepanek 247
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
tuleb kaaluda vajadust kehtestada uute 
nõuete jõustumise järgselt 
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

(3) Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
tuleb uute nõuete jõustumise järgselt 
kehtestada asjakohane, vähemalt 
kolmeaastane üleminekuperiood, mille 
jooksul võib turule viia uutele nõuetele 
mittevastava märgistusega toitu.
Sealjuures tuleb arvestada, et sellise toidu 
varusid, mida on enne üleminekuperioodi 
lõppu turule viidud, võib müüa kuni varude 
lõppemiseni, kuid maksimaalselt kolme 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest. Sama kehtib märgistuste 
varudele, mis olid toidukäitlejatel enne 
uute sätete jõustumist.

Or. de

Selgitus

Teostatavate üleminekuperioodide kindlustamiseks praktikas, eelkõige väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele, tuleb sätestada asjakohased (vähemalt kolme aasta pikkused) 
üleminekuperioodid. Üleminekuperioodi kindlaksmääramisel tuleb eelkõige vältida suuri 
investeerimiskulusid pakkematerjalide trükkimisel ja väljatöötamisel ning märgistuste varude 
kulukat hävitamist.
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Muudatusettepanek 248
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kui toidualast teavet käsitlevate 
õigusaktidega nõutakse kohustuslikku 
toidualast teavet, hõlmab see teavet, mis 
kuulub eelkõige ühte järgmistest 
kategooriatest:

välja jäetud

a) teave toidu määratluse ja koostise, 
omaduste või muude iseloomulike 
tunnuste kohta;
b) teave tarbijate tervise kaitse ja toidu 
ohutu kasutamise kohta. Eelkõige 
puudutab see järgmist teavet:
i) koostisosade omadused, mis võivad olla 
kahjulikud teatud tarbijarühmadele;
ii) säilimisaeg, ladustamine ja ohutu 
kasutamine;
iii) mõju tervisele, sh toidu kahjuliku ja 
ohtliku tarbimisega seotud ohud ja 
tagajärjed;
c) teave toiteomaduste kohta, et tarbijatel, 
sh eriliste toitumisalaste nõudmistega 
tarbijatel oleks võimalik teha teadlikke 
valikuid.
(2) Otsuse tegemisel, kas kohustuslik 
toidualane teave on vajalik, võetakse 
arvesse tarbijate enamiku hulgas levinud 
vajadust konkreetse teabe järele, mida 
tarbijad väärtuslikuks peavad, või 
peetakse silmas üldtunnustatud kasu 
tarbijatele, mis võimaldab tarbijatel teha 
teadlikke valikuid.

Or. de

Selgitus

Kohustuslikku toidualast teavet käsitlevad põhimõtted ei ole suunatud mitte õigusnormi 
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adressaatidele, vaid seadusandjatele. Nende semantiline sisu on seetõttu ebaselge. Seetõttu 
tuleb sätted välja jätta ning vajaduse korral lisada põhjendustesse.

Muudatusettepanek 249
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) mõju tervisele, sh toidu kahjuliku ja 
ohtliku tarbimisega seotud ohud ja 
tagajärjed;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastavalt määruse 178/2002 artiklile 14 peab toit olema tarbimiseks ohutu. Märgistuse 
eesmärk on anda teavet toidu, mitte tarbijate hoiakute kohta.

Muudatusettepanek 250
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) mõju tervisele, sh toidu kahjuliku ja 
ohtliku tarbimisega seotud ohud ja 
tagajärjed;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. hu

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)
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Muudatusettepanek 251
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave toiteomaduste kohta, et tarbijatel, 
sh eriliste toitumisalaste nõudmistega 
tarbijatel oleks võimalik teha teadlikke 
valikuid.

c) teave toiteomaduste kohta, et tarbijatel, 
sealhulgas eriliste toitumisalaste 
nõudmistega tarbijatel oleks võimalik teha 
piisavalt teadlikke valikuid.

Or. hu

Selgitus

Toiteomaduste üksikasjalik loetlemine ei ole iseenesest piisav, et võimaldada keskmisel 
tarbijal langetada toiduainete suhtes läbimõeldud otsuseid.

Muudatusettepanek 252
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punktid c a, c b, c c(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) artikli 33 lõikes 2 a märgitud selgitav 
teave toodete kohta, et võimaldada 
tarbijatel teha teadlikke valikuid;
(c b) teave toidu päritolu kohta;
(c c) teave toodete peal toidu tootmise ja 
töötlemise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 253
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Uusi toidu märgistamiseeskirju 
rakendatakse ühtsete 
kohaldamistähtaegade alusel iga kahe 
aasta tagant, mis võimaldab uute 
märgistunõuetega korrapäraselt 
kohaneda, välja arvatud juhtudel, kui 
teabenõuetega kaasnevad turvalisusega 
seotud mõjud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada toidukäitlejatele õiguskindlus ning korrapärane 
kohanemine uute märgistusnõuetega. Toidukäitlejate kehtestatud märgistamisega seotud 
muutuste majandusliku mõju minimeerimiseks, eriti VKEde puhul, ja ka nende tõhusamaks 
muutmise eesmärgil rakendatakse uusi märgistamiseeskirju ühtsete kohaldamistähtaegade 
alusel. Sellest põhimõttest tuleb välja jätta erijuhtumid, millel on turvalisusega seotud mõjud. 

Muudatusettepanek 254
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toidu selliste iseloomulike tunnuste osas 
nagu toidu olemus, määratletus, omadused, 
koostis, kogus, säilivus, päritoluriik või 
lähtekoht, valmistus- või tootmismeetod;

(a) toidu selliste iseloomulike tunnuste osas 
nagu toidu olemus, määratletus, omadused, 
koostis, kogus, säilivus, päritolu või 
lähtekoht, valmistus- või tootmismeetod;

Or. en
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Selgitus

Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktis i sätestatakse selge ja praktiline 
reegel päritolumärgistuseks. Ettevõtjad on kõnealuse sätte ja selle kohaldamisega tutvunud, 
mis ei tekita probleeme. CODEXi tasandil ei eristata enam päritoluriiki ja lähtekohta. See 
lähenemisviis tuleks säilitada ELi õiguses vastavalt direktiivile 2000/13/EÜ.

Muudatusettepanek 255
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) otseselt reklaamida suhkru- ja/või 
rasvasisalduse olulist vähendamist, kui 
samal ajal ei ole vastavalt vähendatud 
energiasisaldust (kilodžaulid või 
kilokalorid), välja arvatud juhtudel, kui 
toode mõjub tänu vähendatud suhkru ja 
rasvasisaldusele tervisele paremini;

Or. de

Selgitus

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers.
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.
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Muudatusettepanek 256
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piltkujutiste näol, mis eksitavad 
tarbijat toidu tegeliku päritolu või 
olemuse osas;

Or. en

Selgitus

Kujutisi ja graafilisi jooniseid ei kasutata tarbijate tahtlikuks eksitamiseks toote tegeliku 
päritolu osas.

Muudatusettepanek 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piltide näol, mille järgi võiks arvata, 
et toit on tehtud teatavatest koostisosadest, 
kui see tegelikult nii ei ole;

Or. en

Selgitus

Näiteks vanillijogurtil, mille vanillimaitse pärineb tehislikest lõhna- ja maitseühenditest, ei 
tohiks pakendi peal olla vanilli pilti.
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Muudatusettepanek 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) anda mõista, et lõhna- ja 
maitseained toidus on loodusliku 
päritoluga, kui tegelikult on tegemist 
tehislike lõhna- ja maitseainetega; 

Or. en

Selgitus

Näiteks kui toode koosneb väidetavalt vanillist, peaks see sisaldama päris vanilli.

Muudatusettepanek 259
Avril Doyle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 49 lõikes 1 viidatud komitee 
võib koostada mittetäieliku nimekirja 
nõudluste ja tingimuste kohta, mille 
kasutamist tuleb lõike 1 tähenduses 
kõikidel juhtudel keelata või piirata. 

Or. en

Selgitus

Esildatud muudatusettepaneku eesmärk on säilitada ELi toidualase õigustiku kehtiv säte 
(direktiiv 2000/13), mis nõuab liikmesriikidelt ühist tegutsemist juhul, kui teatud märgistuste 
nõudeid ja tingimusi on vaja piirata. Selliste sätete puudumine võimaldab üksikutel riikidel 
kehtestada oma õigusnormid ning erinevused liikmesriikide määratlustes tekitaksid siseturul 
kaubandustõkkeid.
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Muudatusettepanek 260
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hiljemalt kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumise tähtaega 
edastab komisjon Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande olemasolevate 
tõendite kohta, mis käsitlevad loodusliku 
mineraalvee omadusi hoida ära või ravida 
haigusi, või tervendada inimesi.

Or. en

Selgitus

Meile teadaolevatel andmetel puuduvad veenvad tõendid selle kohta, et looduslikul 
mineraalveel on omadus hoida ära või ravida haigusi, või tervendada inimesi. Euroopa 
Komisjon peaks uurima, kas on piisavalt tõendeid tõestamaks selliseid väiteid.

Muudatusettepanek 261
Anne Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab hiljemalt viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, milles tuuakse välja loodusliku 
mineraalvee eriomadused inimhaiguste 
ennetamise, ravimise või parandamise 
jaoks.

Or. fr

Selgitus

Üldiselt teadaolevalt ei eksisteeri mingeid selgeid tõendeid. Seega peab komisjon esitama 
tõendid selliste omaduste kohta, et õigustada selliste tervisealaste väidete kasutamist.
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Muudatusettepanek 262
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma, et see piiraks lõigete 3 ja 4 
kohaldamist tagavad toidukäitlejad oma 
kontrolli all olevates ettevõtetes selliste 
toidualast teavet käsitlevate õigusnormide 
nõuete järgimise, mis on seotud nende 
tegevusega, ning kontrollivad nende nõuete 
täitmist.

1. Lõike 3 täpsemate sätete kohaselt
tagavad ja kontrollivad toidukäitlejad oma 
kontrolli all olevates ettevõtetes, et 
toidualane teave on kooskõlas toidualast 
teavet käsitlevate õigusnormide nõuetega, 
mis on seotud vastavate meetmetega, ning 
eelkõige toidualase teabe olemasolu ja 
õigsuse, kui nad toidu esimest korda 
ühenduse turule viivad. 

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas.

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas.

3. Toidukäitlejad, kes viivad esimest korda 
turule lõpptarbijale või 
toitlustusettevõttele tarnimiseks mõeldud 
toitu, tagavad toidualase teabe olemasolu 
ja korrektsuse vastavalt kohaldatavatele 
toidualast teavet käsitlevatele 
õigusnormidele.
4. Toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 
jaemüügi või turustamisega, mis ei mõjuta 
toidualast teavet, kannavad hoolt selle 
eest, et oma tegevusala piires tagada 
kohaldatavate toidualast teavet käsitlevate 
nõuete olemasolu, eelkõige viisil, et nad ei 
tarni toitu, mille kohta nad 
spetsialistidena olemasoleva teabe põhjal 
teavad või eeldavad, et see ei vasta 
nõuetele.

3. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 19 kohaldamist võtavad 
toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 
jaemüügi või turustamisega, mis ei mõjuta 
toidualast teavet, kiiremas korras 
meetmeid oma tegevusala piires, kui neile 
on teatatud või kui nad saavad teada 
artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuslike 
andmete puudumisest või ebatäpsusest.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 

4. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
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artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f 
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f 
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

6. Alljärgnevatel juhtudel tagavad 
toidukäitlejad oma kontrolli all olevas 
ettevõttes, et artikli 9 alusel nõutavad 
kohustuslikud andmed on esitatud 
välispakendil, millesse toitu turustamiseks 
pakendatakse, või toidu kohta esitatavates 
äridokumentides juhul, kui on võimalik 
tagada, et need dokumendid on kas lisatud 
vastavale toidule või saadeti enne tarnimist 
või tarnimise ajal:

5. Alljärgnevatel juhtudel tagavad 
toidukäitlejad oma kontrolli all olevas 
ettevõttes, et artikli 9 alusel nõutavad 
kohustuslikud andmed on esitatud 
välispakendil, millesse toitu turustamiseks 
pakendatakse, või toidu kohta esitatavates 
äridokumentides juhul, kui on võimalik 
tagada, et need dokumendid on kas lisatud 
vastavale toidule või saadeti enne tarnimist 
või tarnimise ajal:

(a) kui pakendatud toit on ette nähtud 
lõpptarbijale, kuid turustatud enne 
lõpptarbijale müümist ning müük 
toitlustusettevõttele ei ole toimunud 
kõnealusel etapil;

(a) kui pakendatud toit on ette nähtud 
lõpptarbijale, kuid turustatud enne 
lõpptarbijale müümist ning müük 
toitlustusettevõttele ei ole toimunud 
kõnealusel etapil;

(b) kui pakendatud toit on ette nähtud 
tarnimiseks toitlustusettevõtetele 
valmistamise, töötlemise või tükeldamise 
otstarbeks.

(b) kui pakendatud toit on ette nähtud 
tarnimiseks toitlustusettevõtetele 
valmistamise, töötlemise või tükeldamise 
otstarbeks.

Olenemata lõigust 1 tagavad toidukäitlejad, 
et artikli 9 lõike 1 punktides a, f ja h 
osutatud andmed on olemas välispakendil, 
milles toitu turustatakse.

Olenemata lõigust 1 tagavad toidukäitlejad, 
et artikli 9 lõike 1 punktides a, f ja h 
osutatud andmed on olemas välispakendil, 
milles toitu turustatakse.

Or. en

Selgitus

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way.
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1.
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).
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Muudatusettepanek 263
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas.

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas ning tarbija 
võimalusi teadliku valiku tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Lisatud lauseosa täpsustab toidukäitlejatele kehtestatud nõuet.

Muudatusettepanek 264
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas.

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas ning tarbija 
võimalust piisavalt teadliku valiku 
tegemiseks.

Or. fr

Selgitus

See lisand selgitab tarbijakaitse ja tarbijatele antava teabe nõudmisi.
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Muudatusettepanek 265
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas.

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas, ning tarbija 
võimalusi teadliku valiku tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Lisatud lauseosa täpsustab toidukäitlejatele kehtestatud nõuet.

Muudatusettepanek 266
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas.

2. Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli 
all olevas ettevõttes toidule lisatavat teavet, 
kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat 
või vähendaks muul moel tarbijakaitse 
taset, eelkõige tervise osas, ning tarbija 
võimalusi teadliku valiku tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud täpsuse huvides.
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Muudatusettepanek 267
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toidukäitlejad, kes viivad esimest korda
turule lõpptarbijale või toitlustusettevõttele 
tarnimiseks mõeldud toitu, tagavad 
toidualase teabe olemasolu ja korrektsuse 
vastavalt kohaldatavatele toidualast teavet 
käsitlevatele õigusnormidele.

3. Toidukäitlejad, kes viivad turule 
lõpptarbijale või toitlustusettevõttele 
tarnimiseks mõeldud toitu, tagavad 
toidualase teabe olemasolu ja korrektsuse 
vastavalt kohaldatavatele toidualast teavet 
käsitlevatele õigusnormidele. 

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse tagada, et toidukäitlejaid ei vabastataks vastutusest.

Muudatusettepanek 268
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 
jaemüügi või turustamisega, mis ei mõjuta 
toidualast teavet, kannavad hoolt selle 
eest, et oma tegevusala piires tagada 
kohaldatavate toidualast teavet käsitlevate 
nõuete olemasolu, eelkõige viisil, et nad ei 
tarni toitu, mille kohta nad 
spetsialistidena olemasoleva teabe põhjal 
teavad või eeldavad, et see ei vasta
nõuetele.

(4) Kui toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 
jaemüügi või turustamisega, mis ei mõjuta 
toidualast teavet, saavad oma tegevusala 
piires hoolt kandes teada, et toit ei vasta 
käesoleva määruse nõuetele, siis 
tegutsevad nad viivitamata ja vastavalt 
vajadusele.

Or. de
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Muudatusettepanek 269
Kathy Sinnott

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 
jaemüügi või turustamisega, mis ei 
mõjuta toidualast teavet, ei muuda 
pakendil või sellele kinnitatud märgistusel 
olevat toidualast teavet.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud tarbijate kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõikes 1 kirjeldatud kohustuslikku 
toidualast teavet.

Or. en

Selgitus

Väga oluline on märkida kõiki artikli 9 lõikes 1 nimetatud andmeid, et võimaldada käitlejal, 
kes toidu vastu võtab, seda vastavalt käidelda (nt ladustada jne) ning anda teave tarbijale 
edasi. Lisaks sellele on kõnealune säte hädavajalik kooskõla saavutamiseks 
jälgitavusnõuetega.
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Muudatusettepanek 271
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f 
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–d, f ja i
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

Or. en

Selgitus

Punktides d ja i kirjeldatud teave on vajalik, et võimaldada käitlejal, kes tarnib toidu 
lõpptarbijale, anda nimetatud tarbijale artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuslikku toidualast 
teavet.

Muudatusettepanek 272
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f 
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–d, f ja g
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

Or. en
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Muudatusettepanek 273
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f 
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–d, f ja i
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga suurendatakse toidualase teabe nõuete arvu.

Muudatusettepanek 274
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f 
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–d, f ja i
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

Or. en

Selgitus

Viib artikli 8 kooskõlla artiklis 9 esildatud muudatustega.
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Muudatusettepanek 275
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f 
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda 
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f ja i
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata lõigust 1 tagavad toidukäitlejad, 
et artikli 9 lõike 1 punktides a, f ja h 
osutatud andmed on olemas välispakendil, 
milles toitu turustatakse.

Olenemata lõigust 1 tagavad toidukäitlejad, 
et artikli 9 lõike 1 punktides a, f, g ja h 
osutatud andmed on olemas ka 
välispakendil, milles toitu turustatakse.

Or. en

Selgitus

Vaja on sätestada säilitamise eritingimused, nagu temperatuur või niiskus, et järgida 
minimaalse säilimisaja tähtaega või tarbimise lõpptähtaega. Kõnealune teave peaks esinema 
välispakendil.
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Muudatusettepanek 277
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. toitlustusettevõtted ja kõik, kes 
haldavad toiduaineid, teavitavad tarbijaid 
sellest, kas tarbimiseks mõeldud toode on 
GMOsid sisaldav toode ja/või sisaldab 
derivaate ja koostisosi, mida võib 
klassifitseerida GMOdena Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 
2003. aasta määruse (EÜ) nr 1830/2003 
(milles käsitletakse geneetiliselt 
muundatud organismide jälgitavust ja 
märgistamist, geneetiliselt muundatud 
organismidest valmistatud toiduainete ja 
sööda jälgitavust ning millega 
muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ)1

tähenduses.
1 ELT L 268, 18.10.2003, lk 23.

või it

Selgitus

Et tagada tarbijate laiaulatuslikum kaitsmine ja nende õigus teabele, et võimaldada neil teha 
teadlik valik tarbitavate toodete osas.

Muudatusettepanek 278
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. toitlustusettevõtted peavad tarbijaid 
samuti teavitama sellest, kui tarbimiseks 
mõeldud toode või toote osa on 
valmistatud külmutatud või 
sügavkülmutatud koostisosadest. 
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Or. it

Selgitus

Et tagada tarbijate laiaulatuslikum kaitsmine ja nende õigus teabele, et võimaldada neil teha 
teadlik valik tarbitavate toodete osas.

Muudatusettepanek 279
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. alates 1. jaanuarist 2010 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuli 2000. aasta määruse 
(EÜ) nr 1760/2000 (veiste 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteemi loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete märgistamise ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 
kehtetuks tunnistamise kohta)1 sätteid 
kõikide tehistingimustes peetud loomade 
liha ja sellisel lihal põhinevate toodete 
suhtes.
1 EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1.

Or. it

Selgitus

Et anda tarbijatele igakülgset teavet, mis ei piirdu ainult teatavate lihaliikidega.
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Muudatusettepanek 280
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt artiklitele 10–34 ja kui 
käesolevas peatükis sisalduvatest eranditest 
ei tulene teisiti, on järgmiste andmete 
märkimine kohustuslik:

(1) Vastavalt artiklitele 10–34 ja kui 
käesolevas peatükis sisalduvatest eranditest 
ei tulene teisiti, on järgmiste andmete 
märkimine kohustuslik:

a) toidu nimi; a) nimetus, mille all toodet müüakse;
b) koostisosade loetelu; b) koostisosade loetelu;

c) II lisas loetletud mis tahes koostisosa, 
mis põhjustab allergiaid või talumatust, ja 
sellest saadud mis tahes ained;

c) II lisas loetletud mis tahes koostisosa, 
mis põhjustab allergiaid või talumatust, ja 
sellest saadud mis tahes ained;

d) teatavate koostisosade või koostisosade 
kategooriate kogus;

d) teatavate koostisosade või koostisosade 
kategooriate kogus;

e) toidu netokogus; e) toidu netokogus;

f) minimaalse säilimisaja kuupäev või 
tarbimise lõpptähtaeg;

f) minimaalse säilimisaja kuupäev või 
mikrobioloogiliselt kiiresti rikneva toidu
tarbimise lõpptähtaeg;

g) säilitamise või kasutamise mis tahes 
eritingimused;

g) säilitamise või kasutamise mis tahes 
eritingimused;

h) tootja, pakendaja või ühenduses 
registrisse kantud müüja nimi või ärinimi 
ja aadress;

h) tootja, pakendaja või ühenduses 
registrisse kantud müüja nimi või ärinimi 
ja aadress;

i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

i) päritoluriik või lähtekoht juhul, kui 
nende andmete mitteesitamine võib 
tarbijat tegeliku lähtekoha määramisel 
eksitada;

j) kasutamisjuhend, kui selleta ei ole 
võimalik toitu nõuetekohaselt kasutada;

j) kasutamisjuhend, kui selleta ei ole 
võimalik toitu nõuetekohaselt kasutada;

k) jookide puhul, mille alkoholisisaldus on 
üle 1,2 mahuprotsenti, tegelik 
alkoholisisaldus mahuprotsentides;

k) jookide puhul, mille alkoholisisaldus on 
üle 1,2 mahuprotsendi, tegelik 
alkoholisisaldus mahuprotsentides.
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l) teave toiteväärtuse kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 281
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) valmistamiskuupäev;

Or. en

Selgitus

Et saavutada määruse eesmärki esitada tarbijale tarvitatava toidu kohta asjakohast teavet, 
mis võimaldaks tal teha teadlikke valikuid, on oluline, et tarbija saaks teavet 
valmistamiskuupäeva kohta.

Muudatusettepanek 282
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) valmistamiskuupäev loomset päritolu 
toidu puhul;

Or. en

Selgitus

Et saavutada määruse eesmärki esitada tarbijale tarvitatava toidu kohta asjakohast teavet, 
mis võimaldaks tal teha teadlikke valikuid, on oluline, et tarbija saaks teavet 
valmistamiskuupäeva kohta.
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Muudatusettepanek 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tootja, pakendaja või ühenduses 
registrisse kantud müüja nimi või ärinimi 
ja aadress;

(h) tootja, pakendaja või kolmandatest 
riikidest pärinevate toodete puhul
ühenduses registrisse kantud müüja nimi 
või ärinimi või registreeritud kaubamärk
ja aadress;

Or. en

Selgitus

Eraetikettide puhul minimeeriks toidutootja registreeritud kaubamärgi kasutamine 
konkurentsi ja reputatsiooni probleemid, kuna tootjatel oleks siis võimalik eraetikettide puhul 
kasutada eriomaseid kaubamärke. Tegelikult kasutavad paljud ettevõtted erinevaid toote-
/kaubamärke, mis on mõeldud erinevatele turgudele. Igal juhul oleks selline kaubamärk tootja 
eraomand ning tootjal on võimalik investeerida nn märgiteadlikkusse ning luua tugevam 
äripartnerlus jaemüüjatega.

Muudatusettepanek 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

(i) päritoluriik või lähtekoht ühest 
koostisosast koosnevate toitude puhul 
ning paljudest koostisosadest koosnevate 
toitude olulise koostisosa ja toidule 
iseloomuliku(e) koostisosa(de) puhul; 
päritoluriik või lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
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ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

Or. en

Selgitus

Päritoluriik/ lähtekoht on paljude tarbijate jaoks väga väärtuslik teave. Seetõttu peaks selle 
esitamine olema kohustuslik ühest koostisosast koosnevate toodete ning paljudest 
koostisosadest koosnevate toiduainete olulise ja toidule iseloomuliku(e) koostisosa(de) puhul.

Muudatusettepanek 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

(i) päritoluriik või lähtekoht/-kohad ühest 
koostisosast koosnevate toitude puhul või 
paljudest koostisosadest koosneva toidu 
kahe kõige olulisema koostisosa puhul. 
Andmed esitatakse vastavalt artiklis 14 a
sätestatud eeskirjadele;

Or. en

Selgitus

Tarbijate huvides on teada, kus toode on toodetud, eriti kui tarbijad tahavad vähendada toidu 
veokaugust.
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Muudatusettepanek 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

(i) päritoluriik töötlemata 
põllumajandustoodete puhul ning 
töötlemisel kasutatud peamise 
põllumajandusliku toormaterjali 
viljelusala või kasvupind töödeldud 
toodete puhul. Andmed esitatakse 
vastavalt artikli 35 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud eeskirjadele ning nendele, mis 
on kehtestatud kooskõlas artikli 35 lõike 5 
sätetega;

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peaksid tarbijad teadma toidu päritoluriiki. Töödeldud toidus esineva 
peamise koostisosa päritolu teadmine on väga oluline, kuna see võimaldab tarbijal teha 
teadlikku valikut.

Muudatusettepanek 287
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 

(i) päritoluriik ja lähtekoht;
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35 lõike 5 sätetega;

Or. hu

Selgitus

Toote päritoluriik ja lähtekoht tuleb alati märkida, sest toiduskandaalide arvu suurenemise 
tõttu viimasel ajal on need muutunud tarbijate jaoks oluliseks kaalutluseks. Seetõttu on 
oluline, et toodete päritoluriigi ja lähtekoha märkimine toote pakendile oleks kohustuslik, 
mitte vabatahtlik. Selline teave võib samuti aidata kaasa liikumisele, mis toetab kohalike 
(antud juhul Euroopa) toodete ostmist ja on olnud edukas juba teistel kontinentidel ning 
mõningates Euroopa riikides.

Muudatusettepanek 288
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

i) päritolu- ja lähtekoht vastavalt artikli 35 
lõigetele 3 ja 4 ning kooskõlas 
eeskirjadega, mis sätestati artikli 35 lõike 
5 põhjal;

Or. de

Selgitus

Lähtekoht tuleks igal juhul nimetada.
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Muudatusettepanek 289
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

i) päritolu- ja lähtekoht, kui selliste 
andmete puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritolu või lähtekoha määramisel 
oluliselt eksitada;

Or. de

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 290
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

(i) üksikasjalikud andmed toote
päritoluriigi kohta, kui selliste andmete
puudumine võib tarbijat toidu tegeliku 
päritolu või lähtekoha määramisel 
oluliselt eksitada;

Or. en
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Selgitus

Tarbijale on oluline teada, kust toode pärineb. Mõnedel juhtudel ei ole aga alati võimalik 
päritoluriiki märkida. Päritolu märkimisega seotud kehtivates eeskirjades nähakse ette 
lähtekohale viitamist vabatahtlikkuse alusel, juhul kui märkimisega ei anta tarbijale toidu 
tegeliku päritolu kohta valet teavet. Seda tuleks edaspidigi järgida ning seda ei tohiks muuta, 
nagu seda tehakse käesoleva määruse artiklis 35. Seega tuleks kõik viited nimetatud artiklile 
välja jätta. 

Muudatusettepanek 291
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

(i) päritoluriik või lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast, selliste 
toitude päritoluriik või lähtekoht, mis 
koosnevad ühest koostisosast ja olulisest 
koostisosast;

Or. en

Selgitus

Üha rohkem tarbijaid tahavad teada, kust nende toit on pärit, mistõttu tuleks nõuda 
päritoluriigi või lähtekoha märkimist kõikide ühest koostisainest koosnevate toodete puhul, 
sealhulgas näiteks lambaliha, sealiha, kitse-, linnukasvatussaadused, piimatooted ja pähklid. 
Päritoluriigi või lähtekoha märkimist tuleks kohaldada kõikide toidukaupade puhul, mis on 
kas värsked, külmutatud, konserveeritud või minimaalselt töödeldud.



AM\765208ET.doc 99/110 PE416.699v01-00

ET

Muudatusettepanek 292
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

(i) päritoluriik või lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; päritoluriik 
või lähtekoht ühest koostisosast 
koosnevate toitude puhul ning paljudest 
koostisosadest koosnevate toitude olulise 
koostisosa ja toidule iseloomuliku(e) 
koostisosa(de) puhul;

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse põhiosa koosneb kohustuslike andmete loetelust. Seega ei tuleks 
kõnealuste andmete märkimise vormi muuta komiteemenetluse abil, mille eesmärk on muuta 
vähem olulisi sätteid. 

Muudatusettepanek 293
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) teave toiteväärtuse kohta. välja jäetud

Or. de

Selgitus

Säte on vastuolus toitumisalase teabe esitamise üldise kohustusega.
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Muudatusettepanek 294
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) teave toiteväärtuse kohta. l) toitumisalase teabega märgistus.

Or. es

Selgitus

Ettepaneku I lisas kasutatakse mõisteid „toitumisalase teabega märgistus“ ja „teave 
toiteväärtuse kohta“ sünonüümidena. Muudatusettepaneku eesmärk on suurendada 
arusaadavust.

Muudatusettepanek 295
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt I a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) toote partii.

Or. es

Selgitus

Kohustuslikult märgitavad andmed peaksid sisaldama ka viidet, mille abil on võimalik 
kindlaks teha toote partii, sest see on oluline toote jälgitavuse jaoks, mis võimaldab tarbijatel 
määratleda, kas nende ostetud toodet mõjutab toiduainete puudus.
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Muudatusettepanek 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) see määr, mille ulatuses 
(väljendatakse protsentides) tagab 
toidukäitleja, kelle nimi on märgitud 
etiketile, järgmiste tegevuste puudumise 
toidu turustusahelas:

(1)laste töö vastavalt Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 138 
artiklis 2 sätestatud määratlusele;
(2)sunniviisiline töö vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsiooni nr 29 artiklis 2 sätestatud 
määratlusele;
(3)diskrimineerimine vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsiooni nr 111 artiklis 1 sätestatud 
määratlusele;
(4)ühinemisvabaduse rikkumine vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsiooni nr 87 artiklis 2 sätestatud 
määratlusele.

Or. en

Selgitus

Paljude tarbijate peamine mure on teadmine, et nende toidu tootmisel on kasutatud laste tööd, 
sunniviisilist tööd, on toimunud diskrimineerimine või ühinemisvabaduse rikkumine. Seega 
tuleks teha tootjatele kohustuslikuks selle määra märkimine, mille ulatuses nad saavad tagada 
selliste tegevuste puudumise. Kui nimetatud tegevuste puudumist tagada ei suudeta, 
märgitakse protsendiks 0.
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Muudatusettepanek 297
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega, välja arvatud juhul, 
kui tarbijaid on teavitatud ühe või mitme 
andme puhul teistest komisjoni poolt 
rakendusmeetmetega vastuvõetud 
väljendusviisidest. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega. 

Or. fr

Selgitus

Käesoleva artikli lõike 1 sätted on kohustuslikud, seega ei ole võimalik nendest kõrvale 
kalduda, viies sisse teised väljendusvormid. Seega on tarbijatele pakutav teave tagatud, võttes 
ka arvesse ELi ja liikmesriikide erinevat poliitikat, eelkõige üleliigse kaalu, ülekaalulisuse ja 
toitumisalaste probleemide vastu võitlemise osas.

Muudatusettepanek 298
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega, välja arvatud juhul, 
kui tarbijaid on teavitatud ühe või mitme 
andme puhul teistest komisjoni poolt 
rakendusmeetmetega vastuvõetud 
väljendusviisidest. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 

(2) Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega, välja arvatud juhul, 
kui tarbijaid on teavitatud ühe või mitme 
andme puhul teistest komisjoni poolt 
rakendusmeetmetega vastuvõetud 
väljendusviisidest. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
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kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Lõige 1 ei piira artikli 34 lõike 1 
kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Artiklis 34 (sama muudatusettepaneku esitaja artikli 34 muudatusettepaneku sõnastuses) ette 
nähtud toitumisalase teabe esitamine graafilisel kujul muudab vajalikuks selgitada, et artikli 
9 lõikes 2 sätestatud nõue märkida andmed sõnade ja numbritega ei piira artikli 34 
kohaldamist. 

Muudatusettepanek 299
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega, välja arvatud juhul, 
kui tarbijaid on teavitatud ühe või mitme 
andme puhul teistest komisjoni poolt 
rakendusmeetmetega vastuvõetud 
väljendusviisidest. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse põhiosa koosneb kohustuslike andmete loetelust. Seega ei tuleks 
kõnealuste andmete märkimise vormi muuta komiteemenetluse abil, mille eesmärk on muuta 
vähem olulisi sätteid.
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Muudatusettepanek 300
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega, välja arvatud juhul, 
kui tarbijaid on teavitatud ühe või mitme 
andme puhul teistest komisjoni poolt 
rakendusmeetmetega vastuvõetud 
väljendusviisidest. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade, numbrite ja tunnusvärviga, välja 
arvatud juhul, kui tarbijaid on teavitatud 
ühe või mitme andme puhul teistest 
komisjoni poolt rakendusmeetmetega 
vastuvõetud väljendusviisidest. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähemoluliste 
sätete muutmiseks määruse täiendamise 
teel võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Väljendi „kõige nähtavam osa“ täpsustus.

Muudatusettepanek 301
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega, välja arvatud juhul, 
kui tarbijaid on teavitatud ühe või mitme 
andme puhul teistest komisjoni poolt 
rakendusmeetmetega vastuvõetud 
väljendusviisidest. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega.
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Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse põhiosa koosneb kohustuslike andmete loetelust. Seega ei tuleks 
kõnealuste andmete märkimise vormi muuta komiteemenetluse abil, mille eesmärk on muuta 
vähem olulisi sätteid. 

Muudatusettepanek 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade ja numbritega, välja arvatud juhul, 
kui tarbijaid on teavitatud ühe või mitme 
andme puhul teistest komisjoni poolt 
rakendusmeetmetega vastuvõetud 
väljendusviisidest. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lõikes 1 osutatud andmed märgitakse 
sõnade või numbritega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse põhiosa koosneb kohustuslike andmete loetelust. Seega ei tuleks 
kõnealuste andmete märkimise vormi muuta komiteemenetluse abil, mille eesmärk on muuta 
vähem olulisi sätteid.
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Muudatusettepanek 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse põhiosa koosneb kohustuslike andmete loetelust. Seega ei tuleks 
kõnealuste andmete kohustuslikku märkimist muuta komiteemenetluse abil, mille eesmärk on 
muuta vähem olulisi sätteid.

Muudatusettepanek 304
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Andmete kohustusliku märkimise muutmine ei kuulu vähem oluliste sätete alla, et selles võiks 
leppida kokku komiteemenetluse abil.

Muudatusettepanek 305
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse põhiosa koosneb kohustuslike andmete loetelust. Seega ei tuleks 
kõnealuste andmete kohustuslikku märkimist muuta komiteemenetluse abil, mille eesmärk on 
muuta vähem olulisi sätteid.

Muudatusettepanek 306
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on vastavuses põhjenduse 23 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 307
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse põhiosa koosneb kohustuslike andmete loetelust. Seega ei tuleks 
kõnealuste andmete kohustuslikku märkimist muuta komiteemenetluse abil, mille eesmärk on 
muuta vähem olulisi sätteid.

Muudatusettepanek 308
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 

välja jäetud
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artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et kaugmüügi puhul on ostu sooritamisel kättesaadav ka 
kogu kohustuslik toidualane teave, sealhulgas artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k nõutav 
teave. 

Muudatusettepanek 309
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 310
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Siiski tuleb vältida olukorda, et 
toiduainete märgistustel on kirjas liiga 
palju teavet ja nad muutuvad seetõttu 
loetamatuks. Seetõttu tuleb reguleerimise 
abil tagada, et toit, mis on pakendatud 
väikestes kogustes või väikestesse 
mahutitesse, oleks märgistatud ainult 
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kõige olulisema toitumisalase teabega 
(energia-, valgu-, süsivesikute ja 
rasvasisaldus). 

Or. hu

Selgitus

Et vältida märgistuste loetamatuks muutumist liigse teabe tõttu ja märgistuste suurenemist 
(ning sellega lisakulude ja pakendimaterjalide tekitatud jäätmete hulga suurenemist), on 
vajalik vähendada kohustusliku teabe hulka pakenditel, mis on teatud suurusest väiksemad.
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