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LÜHISELGITUS

1. Raporti koostaja seisukoht

Raporti koostaja tervitab ja toetab komisjoni ettepanekut, mis on esitatud vastuseks 
parlamendi 1998. aasta resolutsioonile ELi toiduseaduse üldpõhimõtete rohelise raamatu 
kohta ja 2001. aasta juuni resolutsioonile toiduohutuse valge raamatu kohta. Raporti koostaja 
toetab eelkõige teabe kasutuselevõtmise üldpõhimõtteid ja tingimusi, tervitab toitumist 
puudutava teabe nimekirja sisseseadmist, võrdlusteabe tingimusi, organismi funktsioonidega 
seotud tervist puudutava teabe eristamist teabest, mis viitab haiguste ohu vähenemisele või 
tarbija määratlemisele Euroopa Kohtu otsuste põhjal. Siinkohal tahaksin nimetada mitmeid 
ettepaneku aspekte, mis vajaksid parendamist, eelkõige:

2. Toitumist puudutavate profiilide koostamine

Euroopa Komisjoni ettepanek püüab piirata toitumist ja tervist puudutava teabe esitamist ja 
kohaldada seda ainult nende toiduainete puhul, millel on inimorganismile nn hea mõju. 
Raporti koostaja ei arva, et valitsuse – olgu siis kohaliku, riikliku või Euroopa oma – ülesanne 
oleks otsustada selle üle, millised toiduained on tarbijale head.

Euroopa Komisjoni ettepanekuga tõstatub hulk küsimusi, millele tuleb vastata enne, kui 
hakatakse arutama toitumist puudutavate profiilide koostamise põhimõtteid.

Kas saab üldse rääkida headest ja halbadest toiduainetest, arvestades asjaolu, et inimestel on 
erinevad toitumisvajadused, mis sõltuvad elustiilist, vanusest ja soost? Ehk peaks hoopis 
rääkima heast ja halvast toitumisest?

Kas tarbijatel on õigus saada niisugust toitumist puudutavat teavet, olenemata toitumist 
puudutavast profiilist?

Miks võib madala rasvasisaldusega juustu puhul esitada väite kõrge kaltsiumisisalduse kohta, 
aga kõrge rasvasisaldusega juustu puhul, mis sisaldab sama palju või rohkem kaltsiumi, ei 
tohi?

Kui me ei taha, et populaarseid noorte alkoholijooke müüdaks meile kasuliku toote pähe, kas 
on siis mõtet takistada veinitootjaid väitmast, et mõõdukas koguses punane vein on inimese 
südamele kasulik?

3. Üldine tervist puudutav teave

Raporti koostaja on veendunud, et kogu üldise ja mõista andva tervist puudutava teabe 
keelamise näol oleks tegemist ebaproportsionaalse meetmega. Kui väited tuginevad 
teaduslikult põhjendatud teadmistel ega eksita tarbijat, ei peaks õigusaktides sellise teabe 
teemat ega reguleerimisala käsitlema. Olemasolevates eksitava reklaami ja toiduainete 
märgistamise kohta käivates õigusaktides keelatakse vale- või eksitavate väidete kasutamine. 
Raporti koostaja on veendunud, et pigem peaks olemasolevaid õigusakte jõustama 
kooskõlastatumalt ja tõhusamalt kui võtma kasutusele uusi õigusakte, mida tõenäoliselt ei 
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suudeta paremini jõustada.

Üldine teave on laialt levinud reklaamivahend. Enamikus edukates reklaamikampaaniates 
väidetakse, et toode teeb inimese teatud tasandil õnnelikumaks, tervemaks, rikkamaks või 
vastassugupoole jaoks atraktiivsemaks. Paljudel juhtudel polegi mõeldud, et seda võetakse 
sõna-sõnalt tõe pähe, ei usuta, et tegemist on tõsimeelse väitega, vaid teatakse, et see on vaid 
reklaamimull. Reklaami esitatakse suuliselt, piltide või helide vahendusel. Oleks ilmselgelt 
naeruväärne öelda armsatele tootjatele, et nad ei tohi oma reklaamides või pakenditel näidata 
õnnelike laste pilte, või keelata hommikusöögihelveste reklaamimisel kasutada väidet, et 
hommikusöögihelbed valmistavad lapsed pikaks koolipäevaks ette. Kui see kõik on reklaamis 
lubatud, siis miks ei ole see lubatud pakendil või poelettidel? Euroopa Komisjoni ettepanek 
ähvardab toiduainete reklaamitööstuse osas luua õigusliku ebakindluse.

4. Kaubamärgid

Raporti koostaja on mures, et Euroopa Komisjon ei ole ilmselt põhjalikult arvesse võtnud 
olukorda, kus osa äriühingute kaubamärgid sisaldavad tervist puudutavat teavet, mistõttu 
peaks need määruse ettepaneku kohaselt ära keelama. Kui kaubamärkide osas erandit ei tehta, 
ohustab see niisuguste kaubamärkide eksisteerimist. Juhul kui nende suhtes tehtakse erand, 
oleks see ebaõiglane teiste tootjate suhtes, kes kasutavad samalaadseid väiteid samalaadsete 
toodete puhul.

Raporti koostaja on veendunud, et lahendus ei seisne konkreetse erandi tegemises, vaid 
nendes ettepaneku osades, mis kõige rangemalt piiravad kaubamärkide kasutamist, eelkõige 
tuleks uuesti läbi vaadata toitumist puudutavate profiilide koostamine ning piirangute 
seadmine üldisele ja mõista andvale tervist puudutavale teabele, et tagada kogu 
toiduainetööstuse õiglane kohtlemine ja hoida edaspidi ära segaduste tekitamine tarbijate 
hulgas.

5. Kaubandustõkked

Raporti koostaja on veendunud, et mis tahes õigusakti tuleb käsitleda laiemas kontekstis, 
arvestades olemasolevate Maailma Tervishoiuorganisatsiooni, Codex Alimentarius`e ja 
nõukogu juhistega ning võttes arvesse hiljutist Euroopa Komisjoni määruse ettepanekut 
vitamiinide ja mineraalide toidule lisamise ühiste reeglite kohta ("toidu tugevdamine"). Mis 
tahes uus standard või määrus peab olema võimalikult kooskõlas rahvusvaheliste 
standarditega.

6. Loa andmise menetlus

Raporti koostaja on mures, et kavandatav loa andmise menetlus on liiga keeruline ja tekitab 
Euroopa toiduohutusametile suure koormuse. Tähtis on tagada kõikidele huvitatud 
osapooltele, sealhulgas tarbijatele ja tööstusettevõtetele võimalus taotleda tervist puudutava 
teabe kasutamise luba. See aitaks kaasa olemasoleva, korrektse teabe kasutamisloa andmisele, 
ilma et paneks toiduainetootjatele ebaproportsionaalselt suure koormuse. Raporti koostaja on 
mures ka sellepärast, et komisjoni kavandatav menetlus takistab uue teabe kiiret menetlemist, 
sest nõutakse uusi teaduslikult põhjendatud tõendeid. Nende probleemide lahendamiseks 
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peaks komisjon tegema lihtmenetluse läbiviimise ettepaneku.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud.

Euroopa Komisjoni ettepanek 1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3 a (uus)

3 a) Toiduga kauplemisele kolmandate 
riikidega ei tohiks seada uusi tarbetuid 
tõkkeid. Seetõttu peaksid käesolevad 
sätted nii täpselt kui võimalik järgima 
Codex Alimentarius`e toitumis- ja 
tervisealase teabe osas tehtud tööd.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6

6) Tarbijad võivad vastava teabega 
reklaamitud toiduaineid tajuda kui tooteid, 
mis võrreldes samasuguste või teiste 
toodetega, millele niisuguseid toitaineid 
pole lisatud, annavad toiteväärtust 
puudutava, füsioloogilise või mõne muu 
tervist puudutava eelise. See võib ajendada 
tarbijat tegema valikuid, mis otseselt 
mõjutavad konkreetsete toitainete või 
muude ainete osakaalu tema üldises toidus 
viisil, mis ei vasta ajakohastele teaduslikele 
soovitustele. Selleks et takistada seda 
võimalikku soovimatut mõju, peetakse 
kohaseks kehtestada niisugust teavet 
kandvatele toodetele teatud piirangud. 
Selles osas on teatud ainete, näiteks 
alkoholi osakaal tootes või toote 
toiteväärtuse profiil sobiv kriteerium, 
mille põhjal otsustada, kas toode võib 

6) Tarbijad võivad vastava teabega 
reklaamitud toiduaineid tajuda kui tooteid, 
mis võrreldes samasuguste või teiste 
toodetega, millele niisuguseid toitaineid 
pole lisatud, annavad toiteväärtust 
puudutava, füsioloogilise või mõne muu 
tervist puudutava eelise. See võib ajendada 
tarbijat tegema valikuid, mis otseselt 
mõjutavad konkreetsete toitainete või 
muude ainete osakaalu tema üldises toidus 
viisil, mis ei vasta ajakohastele teaduslikele 
soovitustele. Selleks et takistada seda 
võimalikku soovimatut mõju, peetakse 
kohaseks kehtestada niisugust teavet 
kandvatele toodetele teatud piirangud. 
Selles osas peab otsustamisel, kas toode 
võib teavet kanda, võtma arvesse
niisuguseid tegureid nagu teatud ainete, 
näiteks alkoholi olemasolu tootes.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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teavet kanda.

Justification

While taking into account the presence of alcohol in considering whether the product can 
bear claims should be supported, it would not be appropriate to introduce a blanket ban on 
otherwise accurate claims for whole categories of foods.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 7

7) Toiteväärtuse profiili määramisel võib 
arvestada mitmesuguste toitainete ja 
toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
osakaalu, eriti rasva, küllastunud 
rasvhapete, transrasvhapete, 
soola/naatriumi ja suhkru osakaalu, mille 
ülemäärane tarbimine ei ole üldise 
toitumise raamides soovitatav, samuti 
polüküllastumata ja monoküllastumata 
rasvhapete ja omastatavate süsivesikute 
osakaalu, välja arvatud suhkru, 
vitamiinide, mineraalainete, valkude ja 
kiudainete osakaal. Toiteväärtuse profiili 
määramisel võetakse arvesse 
mitmesuguseid toiduainete kategooriaid 
ning nende toiduainete tähtsust ja rolli 
üldises toitumises. Vajalikuks võivad 
osutuda erandid juurdunud 
toitaineprofiilide osas teatud teatud 
kindlatele toiduainetele või toiduainete 
kategooriatele sõltuvalt nende rollist ja 
tähtsusest inimeste toitumiskäitumies. 
Need on keerulised tehnilised ülesanded 
ja Euroopa Komisjonile tuleks teha 
ülesandeks vastavate meetmete 
kehtestamine.

Kustutatud

Justification

Follows from amendment to Article 4.
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Muudatusettepanek 4
Põhjendus 11

11) Teaduslik põhjendatus peaks olema 
peamine aspekt, mida tuleks arvestada 
toitumist ja tervist puudutava teabe 
kasutamisel, ning teavet kasutavad 
toidukäitlejad peaksid seda põhjendama.

11) Teaduslik põhjendatus peaks olema 
peamine aspekt, mida tuleks arvestada 
toitumist ja tervist puudutava teabe 
kasutamisel, ning teavet kasutavad 
toidukäitlejad peaksid seda põhjendama. 
Toitumist ja tervist puudutava teabe 
teaduslik põhjendatus peab olema 
võrdeline väidetava kasuliku mõjuga.

Justification

Scientific substantiation should aim at due justification of the nutrition and health claim and 
the claimed beneficial effect, however, it should not be disproportionate to achieve this aim, 
i.e., the level of proof should be “on the balance of probabilities” and not “beyond 
reasonable doubt”..

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 13 a (uus)

. 13 a) Väite “väherasvane” kasutamise 
võimalus on sätestatud nõukogu 5. 
detsembri 1994. a. määrusega (EÜ) nr
2991/94, seega ei tohiks teatava aja 
jooksul rasvasisalduse kohta käiva teabe 
esitamisele toiduks kasutatavate 
võiderasvade kohta kohaldada mis tahes 
lisapiiranguid.
1 ELT L 316, 9.12.1994, lk 2.

Justification

This Regulation should not apply to spreadable fats, for which the Regulation (EC) 2991/94 
provides separate rules. It should be clearly stated that claims on the levels of fat will not be 
applied for the time being to spreadable fats. Such claims are currently permitted under the 
Nutrition Labelling Directive in relation to the general Labelling Directive and on the basis 
of specific national legislation and guidelines (Austria, Germany, Netherlands, UK, etc.). 
These claims have been in use for more than 40 years and have contributed to consumers 
knowledge.

Muudatusettepanek 6
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Põhjendus 17

17) Pikaajalistel ja heakskiidetud 
teadusuuringutel põhinevad tervist 
puudutavad väited, mis kirjeldavad 
toitainete või muude ainete rolli organismi 
kasvamisel, arenemisel ja normaalsel 
füsioloogilisel funktsioneerimisel, peaksid 
läbima teist tüüpi hindamise ja loa andmise 
menetluse. Seetõttu on vaja vastu võtta 
nimekiri lubatud teabest, mis kirjeldab 
toitaine või muu aine rolli.

17) Pikaajalistel ja heakskiidetud 
teadusuuringutel põhinevad tervist 
puudutavad väited, mis kirjeldavad 
toitainete või muude ainete rolli organismi 
kasvamisel, arenemisel ja normaalsel 
füsioloogilisel funktsioneerimisel, peaksid 
läbima teist tüüpi hindamise ja loa andmise 
menetluse. Seetõttu on vaja vastu võtta 
ühenduse nimekiri lubatud teabest, mis 
kirjeldab toitaine või muu aine rolli.

Justification

Follows from amendment to Article 12.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 20

20) Et tagada tarbijale tervisliku toidu 
valimise võimalus, tuleb tarbijale tervist 
puudutava teabe tõepäraseks, selgeks, 
usaldusväärseks ja kasulikuks tegemise 
eesmärgil pädeva asutuse arvamuses ja 
sellele järgnevas loa andmise menetluses 
arvesse võtta tervist puudutava teabe 
sõnastust ja esitust.

20) Et tagada tarbijale tervisliku toidu 
valimise võimalus, tuleb tarbijale tervist 
puudutava teabe tõepäraseks, selgeks, 
usaldusväärseks ja kasulikuks tegemise 
eesmärgil pädeva asutuse arvamuses ja 
sellele järgnevas loa andmise menetluses 
arvesse võtta toote tõhusust ja tervist 
puudutava teabe esitust.

Justification

It is the efficacy of the product in relation to the proposed health claim rather than a semantic 
examination of its wording that should be examined and authorised by the Authority.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 21 a (uus)

. 21 a) Arvesse tuleb võtta Euroopa 
toiduainetööstuse, eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete vajadusi, 
vältimaks uuenduslikkuse ja 
konkurentsivõime õõnestamist.
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Muudatusettepanek 9
Põhjendus 22

22) Läbipaistvuse tagamiseks ja hindamise 
läbinud tervist puudutava teabe esitamise 
taotluste dubleerimise vältimiseks tuleks 
asutada lubatud teabe register.

22) Läbipaistvuse tagamiseks ja hindamise 
läbinud tervist puudutava teabe esitamise 
taotluste dubleerimise vältimiseks tuleks 
asutada lubatud teabe riiklik register ja 
seda pidada.

Justification

The Register will be available to public and regularly updated after its establishment.

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 lõike 2 punkt c

c) väita või vihjata, et tasakaalustatud ja 
mitmekesine toit ei saa anda üldiselt 
vajalikke toitainekoguseid;

c) väita, viidata või vihjata, et 
tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei saa 
anda üldiselt vajalikke toitainekoguseid;

Justification

Follows from definitions of claims in Article 2.

Muudatusettepanek 11
Artikkel 4

Artikkel 4
Toitumist ja tervist puudutava teabe 

kasutamise piirangud
1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse vastuvõtmist kehtestab Euroopa 
Komisjon artikli 23 lõikes 2 sätestatud 
korra kohaselt spetsiifilised toiteväärtuse 
profiilid, mis peavad toiduainetel või 
konkreetsetel toiduainete kategooriatel 
olema, et need võiksid kanda toitumist või 
tervist puudutavat teavet. 

Kustutatud

Toiteväärtuse profiilid kehtestatakse 
eelkõige toiduainetes esinevatele järgmiste 
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toitainete kogustele viidates: 
(a) rasv, küllastunud rasvhapped,
transrasvhapped;
(b) suhkrud;
(c) sool/naatrium.
Toiteväärtuse profiilide kehtestamisel 
lähtutakse teaduslikult põhjendatud 
toitumisalastest teadmistest ning toitumise 
tähtsusest tervisele, eelkõige toitainete ja 
teiste toitumisfüsioloogilise mõjuga ainete 
tähtsusest krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtuse profiilide kehtestamisel 
peab Euroopa Komisjon nõu pädeva 
asutusega ja viib läbi konsultatsioone 
huvirühmadega, eriti toiduainetööstuse ja 
tarbijate ühendustega.
Erandid ja uuendused vastavate 
teaduslike arengute arvestamiseks 
võetakse vastu artikli 23 lõikes 2 
sätestatud korra kohaselt.
2. Erandina lõikest 1 on lubatud toitumist 
ja tervist puudutav teave, mis puudutab 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete, suhkrute ja 
soola/naatriumi koguste vähendamist, kui 
see vastab käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele. 
3. Jookidel, mis sisaldavad enam kui 1,2 
mahuprotsenti alkoholi, ei esitata: 
a) tervist puudutavat teavet; 
b) toitumist puudutavat teavet, välja 
arvatud sellist, mis viitab alkoholi- ja 
energiasisalduse vähendamisele.
4. Sätteid, mis piiravad või keelavad 
toitumist ja tervist puudutava teabe 
kasutamist nende toiduainete või 
toiduainete kategooriate osas, millele ei 
ole lõikes 3 viidatud, võib vastu võtta 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud korras ja 
teaduslikult põhjendatud teadmiste 
kohaselt.
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Justification

Establishment of nutrient profiles as part of the regulatory framework cannot be supported, 
since it goes beyond ‘necessary’ restrictions and runs counter the principle of proportionality.

The central principle underlying consumer protection policy must be that consumers should 
have access to accurate, relevant, comprehensible evidence. A proposal that limits the 
information that may appear on food packaging, except for reasons of accuracy, threatens to 
undermine much of the work done by the Union in this area.

We should reject the false dichotomy that seeks to divide food between “good” and “bad” 
food. The nutritional composition of a food is less important than the quantities and 
combination of foods eaten. Policy makers should encourage balanced and varied diets, 
which are essential for well-being. However, this should be done through education rather 
than regulation.

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 lõike 1 punkt a

a) üldkehtivate ja üldiselt tunnustatud 
andmete põhjal, et selle aine olemasolul, 
mille kohta teave käib, või selle 
puudumisel või vähendatud sisaldusel on 
toiteväärtusesse puutuv või füsioloogiline
mõju; 

a) üldkehtivate ja üldiselt tunnustatud 
teadmiste või artiklites 14 kuni 17 
kirjeldatud menetluse alusel antud loa 
kohaselt avaldab toitaine või muu aine 
olemasolul, mille kohta teave käib, või 
selle puudumisel või vähendatud sisaldusel 
on toiteväärtusesse puutuv või tervislikku
mõju; kui taotletakse tervisealase teabe 
kasutamist toiduaine või toiduaine 
kategooria suhtes, ning see toiduaine või 
toiduaine kategooria, mille 
märgistamiseks teabe kasutamist 
taotletakse, on avaldanud toiteväärtusesse 
puutuvat või tervislikku mõju teaduslikult 
põhjendatud teadmiste kohaselt;

Justification

General principles and conditions for the use of nutrition and health claims should be 
regarded positively as benchmark, against which enforcement authorities can control claims 
made in their Member State. It should be made clear that claims which are specific to a food 
or a food category are also allowed. This approach is supported by the definition of "health 
claim" provided in Art. 2 of the proposal, the Council of Europe's "Guidelines Concerning 
Scientific Substantiation of Health Related Claims for Functional Foods" and the Codex 
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Alimentarius "Draft Guidelines for Use of Health and Nutrition Claims". 

Muudatusettepanek 13
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) aine, mille kohta teave käib: b) toitaine või muu aine, mille kohta teave 
käib:

i) sisaldub lõpptootes märkimisväärsetes 
kogustes vastavalt ühenduse 
seadusandluses toodud määratlusele, või 
kui asjakohaseid reegleid ei ole 
kehtestatud, koguses, mis avaldab 
toiteväärtusesse puutuvat või füsioloogilist
mõju vastavalt üldkehtivate ja üldiselt 
heakskiidetud andmetele; või 

i) sisaldub lõpptootes märkimisväärsetes 
kogustes vastavalt ühenduse 
seadusandluses toodud määratlusele, või 
kui asjakohaseid reegleid ei ole 
kehtestatud, koguses, mis avaldab
toiteväärtusesse puutuvat või tervislikku
mõju vastavalt teaduslikult põhjendatud 
teadmistele; või

ii) ei esine või esineb vähendatud koguses, 
mis avaldab toiteväärtuslikku või
füsioloogilist mõju vastavalt üldkehtivate 
ja üldiselt heakskiidetud andmetele;

ii) ei esine või esineb vähendatud koguses, 
nagu on määratletud ühenduse 
õigusaktides, või kui asjakohaseid 
reegleid ei ole kehtestatud, siis koguses, 
mis avaldab toiteväärtusesse puutuvat või
tervislikku mõju vastavalt teaduslikult 
põhjendatud teadmistele;

Justification

Clarification of the text.

Muudatusettepanek 14
Artikli 5 lõike 1 punkt c

c) võimaluse korral on aine, mille kohta 
teavet kasutatakse, inimorganismi poolt 
kohe omastatav;

c) võimaluse korral on toitaine või muu 
aine, mille kohta teavet kasutatakse, 
inimorganismi poolt kohe omastatav;

Justification

Clarification of the text.

Muudatusettepanek 15
Artikli 5 lõike 1 punkt d

d) toote kogus, mille tarbimist võib d) toote kogus, mille tarbimist võib 



PA\558962ET.doc 13/37 PE 353.538v02-00

Freelance-tõlge

ET

põhjendatult eeldada, annab vastavalt 
ühenduse õigusaktides sätestatule olulise 
koguse ainest, mille kohta teave käib, või 
kui selline õigusnorm puudub, siis olulises 
koguses, mis avaldab toiteväärtuslikku või
füsioloogilist mõju, mis on kehtestatud 
üldkehtivate ja üldiselt tunnustatud 
andmetega;

põhjendatult eeldada, annab vastavalt 
ühenduse õigusaktides sätestatule olulise 
koguse toitainest või muust ainest, mille 
kohta teave käib, või kui selline õigusnorm 
puudub, siis olulises koguses, mis avaldab 
toiteväärtuslikku või tervislikku mõju, mis 
on kehtestatud teaduslikult põhjendatud 
teadmiste kohaselt;

Justification

Clarification of the text.

Muudatusettepanek 16
Artikkel 6

1. Toitumist ja tervist puudutav teave 
esitatakse ja tõendatakse üldkehtivate ja 
üldiselt heakskiidetud andmete alusel.

1. Toitumist ja tervist puudutav teave 
esitatakse ja tõendatakse teaduslikult 
põhjendatud teadmiste alusel, põhjenduse 
tase on võrdeline teabega. 

2. Toitumist ja tervist puudutavat teavet 
kasutav toiduainetööstuse ettevõtja peab 
teabe kasutamist õigustama.

2. Toitumist ja tervist puudutavat teavet 
kasutav toiduainetööstuse ettevõtja peab 
teabe kasutamist õigustama.

3. Liikmesriikide pädevad organid võivad 
toiduainetööstuse ettevõtjalt või toote 
turule viijalt nõuda teadusuuringute 
tulemuste ja käesoleva määrusele vastavust 
tõendavate andmete esitamist.

3. Liikmesriikide pädevad organid võivad 
toiduainetööstuse ettevõtjalt või toote 
turule viijalt nõuda teadusuuringute 
tulemuste ja käesoleva määrusele vastavust 
tõendavate teadmiste esitamist.

Justification

The burden on businesses to substantiate claims should be proportional to the benefit that 
they claim.

Muudatusettepanek 17
Artikkel 7

Toitumist ja tervist puudutava teabe 
kasutamisel, välja arvatud üldisel
reklaamimisel, esitatakse toitumist 
puudutav teave direktiivi 90/496/EMÜ 
kohaselt.

Toitumist ja tervist puudutava teabe 
kasutamisel, välja arvatud reklaamimisel, 
esitatakse toitumist puudutav teave 
direktiivi 90/496/EMÜ kohaselt.
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Tervist puudutava teabe kasutamisel peab 
esitatav teave sisaldama 2. rühma andmeid 
direktiivi 90/496/EMÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt.

Tervist puudutava teabe kasutamisel peab 
esitatav teave sisaldama 2. rühma andmeid 
direktiivi 90/496/EMÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt.

Lisaks eelnevale ja vastavalt olukorrale 
märgitakse toitumist puudutava teabe 
vahetus läheduses kogused ka nendel 
ainetel, mille kohta toitumist või tervist 
puudutavat teavet kasutatakse, kuid mis on 
toitumist puudutava teabega märgistamata.

Lisaks eelnevale ja vastavalt olukorrale 
märgitakse toitumist puudutava teabe 
vahetus läheduses kogused ka nendel 
toitainetel või muudel ainetel, mille kohta 
toitumist või tervist puudutavat teavet 
kasutatakse, kuid mis on toitumist 
puudutava teabega märgistamata, kui 
ühenduse kehtivates õigusaktides ei nõuta 
märgistamiseks teist asukohta.

Justification

The Commission accepted in the past that labelling requirements with regards to nutrition 
information should not extend to advertising. Therefore the word "generic" should be deleted. 
Other changes seek to maintain consistency with other sections of the proposals and to 
prevent he need for the same nutrition information to be included more than once on the label

Muudatusettepanek 18
Artikli 9 lõige 1

1. Ilma et see piiraks direktiivi 
84/450/EMÜ kohaldamist, kasutatakse 
toitumist puudutavat teavet, kus 
võrreldakse toitaine kogust ja/või toiduaine 
või toiduainete sama kategooria 
energiasisaldust, ainult siis, kui keskmine 
tarbija oskab võrreldavaid toiduaineid 
lihtsalt kindlaks teha või on neile lihtne 
viidata. Avaldatakse erinevus toitaine 
koguse ja/või energiasisalduse vahel ning 
võrreldavad toidukogused peavad olema 
võrdse suurusega. 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 
84/450/EMÜ kohaldamist, kasutatakse 
toitumist puudutavat teavet, kus 
võrreldakse toitaine kogust ja/või toiduaine 
energiasisaldust teise toiduainega, ainult 
siis, kui keskmine tarbija oskab 
võrreldavaid toiduaineid lihtsalt kindlaks 
teha või on neile lihtne viidata. 
Avaldatakse erinevus kõnealus(t)e
toitaine(te) koguse ja/või energiasisalduse 
vahel ning võrreldakse võrdse suurusega
toidukoguseid.

Justification

The set of conditions laid down for comparative claims is to be welcomed. This Article should 
however be clarified to ensure that comparative foods to which claims relate are clearly 
identified to the consumer. The Muudatusettepanek also proposes to enable a comparison 
between different food, e.g., comparison of the content of calcium in a glass of milk and in a 
glass of orange juice or comparison between the amount of fibre in a portion of breakfast 



PA\558962ET.doc 15/37 PE 353.538v02-00

Freelance-tõlge

ET

cereal compared to other popular sources of fibre such as wholemeal bread.

Muudatusettepanek 19
Artikli 10 lõike 2 punkt c

c) vajadusel esitatakse teave, mis on 
mõeldud inimestele, kes peaksid selle toidu 
kasutamisest hoiduma;

c) vajadusel esitatakse hoiatus, mis on 
mõeldud inimestele, kes peaksid selle toidu 
tarbimisest hoiduma; ja

Muudatusettepanek 20
Artikkel 11

Artikkel 11
Kaudne tervist puudutav teave

1. Lubatud ei ole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

Kustutatud

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldisele, mittespetsiifilistele eelistele 
seoses üldise tervise ja enesetundega;
b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone ja käitumisfunktsioone;
c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab 
kõhnumisele või kehakaalu teatud määral 
alanemisele või näljatunde vähenemisele 
või küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu 
toote tarbimisele;
d) teave, mis viitab arstide või teiste 
tervishoiuspetsialistide, nende kutseliitude 
või heategevuslike organisatsioonide 
soovitustele või jätab mulje, et toiduainest 
loobumine võib mõjutada tervist.
2. Euroopa Komisjon avaldab pärast 
pädeva asutusega konsulteerimist 
üksikasjaliku juhise käesoleva artikli 
rakendamiseks, kui see on asjakohane.
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Justification

Nutrition claims should be based on acknowledged and approved research or generally 
accepted scientific knowledge. Manufacturers should be able to make any claim that they can 
substantiate as long as it can be clearly understood by consumers. Claims that mislead 
consumers should already be covered by existing legislation on misleading advertising.

General prohibitions against the use of claims relating to general well-being, psychological 
effects or weight loss might in fact work against WHO and EU wider public health goals by 
restricting the ability of consumers to make informed choices and hindering consumers in 
getting access to food products with health benefits. 

Finally, the concept of an implied health claim is itself so vague as to be legally uncertain. 
The Commission’s proposal leaves little room for consumers to exercise common sense in 
deciding which claims are intended to be taken literally and which are merely advertising 
“puffs”. Would images on sweet packets showing smiling children be taken as a claim that 
the sweets make children happy?

Muudatusettepanek 21
Artikkel 12

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne muu aine tähtsust 
organismi kasvamisele, arenemisele ja 
normaalsele funktsioneerimisele, kui need 
põhinevad teadusuuringute tulemustele ja 
üldiselt tunnustatud andmetele, ja mida 
keskmine tarbija mõistab õigesti, kui see 
lisatakse lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või muu aine tähtsust organismi 
kasvamisele, arenemisele ja normaalsele 
funktsioneerimisele, kui need põhinevad 
teaduslikult põhjendatud teadmistele, ja 
mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see põhineb lõikes 2 ettenähtud nimekirjas 
olevale teabele.

2. Liikmesriigid edastavad lõike 1 kohased
teabe nimekirjad komisjonile hiljemalt ... 
[üks aasta pärast selle määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva]. 

2. Liikmesriikidele ja huvitatud 
osapooltele, sealhulgas tarbijaühendustele 
ja tööstussektori esindajatele antakse 
võimalus esitada komisjonile nimekirjad 
teabest, mida nad soovivad kanda 
ühenduse lubatud tervise kohta käiva 
teabe nimekirja hiljemalt … [üks aasta 
pärast selle määruse vastuvõtmise kuu 
viimast päeva].
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Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
Euroopa Komisjon artiklis 23 sätestatud 
korras [kolm aastat pärast selle määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
lõike 1 kohase ühenduse lubatud teabe 
nimekirja, mis kirjeldab toitaine või mõne 
teise aine tähtsust organismi kasvamisele, 
arengule ja normaalsele 
funktsioneerimisele.

Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
Euroopa Komisjon artiklis 23 sätestatud 
korras [kolm aastat pärast selle määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
lõike 1 kohase ühenduse lubatud teabe 
nimekirja, mis kirjeldab toitaine või mõne 
teise aine tähtsust organismi kasvamisele, 
arengule ja normaalsele 
funktsioneerimisele.

Nimekirja muudatuse võtab Euroopa 
Komisjon vastu omal initsiatiivil või mõne 
liikmesriigi taotluse põhjal artiklis 23 
sätestatud korras.

Nimekirja muudatuse võtab Euroopa 
Komisjon vastu omal initsiatiivil või mõne 
liikmesriigi taotluse põhjal artiklis 23 
sätestatud korras.

3. Käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast kuni lõike 2 teises lõigus
nimetatud nimekirja vastuvõtmiseni võivad 
ettevõtjad lõikes 1 nimetatud tervist 
puudutavat teavet anda omal vastutusel, 
eeldusel, et see vastab käesolevale 
määrusele ja asjassepuutuvatele 
siseriiklikele eeskirjadele, see kehtib, ilma 
et piiraks artiklis 22 nimetatud 
kaitsemeetmete kohaldamist.

3. Käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast kuni 12 kuud pärast lõike 2 
alapunktis 2 nimetatud nimekirja 
vastuvõtmiseni võivad ettevõtjad lõikes 1 
nimetatud tervist puudutavat teavet anda 
omal vastutusel, eeldusel, et see vastab 
käesolevale määrusele ja 
asjassepuutuvatele siseriiklikele 
eeskirjadele.

Justification

The authority should consider requests from non-governmental organisations, including 
consumer groups and industry representatives. Once a list has been dawn up, there should be 
a transitional period before the full effect of the Regulation comes into force in order to allow 
manufacturers to redesign packaging to comply with the uus rules and for wholesalers and 
retailers to clear any remaining stock. This is particularly important with regard to small and 
medium sized enterprises.

Muudatusettepanek 22
Artikli 13 lõige 2

2. Lisaks käesolevas määruses esitatud 
üldistele nõuetele ja lõikes 1 toodud 
erinõuetele esitatakse haiguse ohu 
vähendamist käsitleva teabe kasutamise 
vähendamiseks märgistuses teave, milles 
antakse teada, et haigustel on 

2. Lisaks käesolevas määruses esitatud 
üldistele nõuetele esitatakse haiguse ohu 
vähendamist käsitleva teabe kasutamise 
korral märgistuses teave, milles antakse 
teada, et haigustel on mitmetoimelised 
riskitegurid ja ühe riskiteguri muutmine 
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mitmetoimelised riskitegurid ja ühe 
riskiteguri muutmine võib kasulikku mõju 
avaldada või mitte avaldada.

võib kasulikku mõju avaldada või mitte 
avaldada.

Muudatusettepanek 23
Artikli 14 lõike 1 alapunkt 1

1. Artikli 10 lõikes 1 nimetatud loa 
saamiseks tuleb ametile esitada taotlus. 

1. Artikli 10 lõikes 1 ja artikli 13 lõikes 1 
nimetatud loa saamiseks tuleb ametile 
esitada taotlus.

Justification

Applications for authorisation are made on the basis of both Articles.

Muudatusettepanek 24
Artikli 14 lõige 1 punkt c

c) annab avalikkuse käsutusse lõike 3
punktis f nimetatud toimiku kokkuvõtte.

c) annab avalikkuse käsutusse lõike 2
punktis f nimetatud toimiku kokkuvõtte.

Justification

Reference in point c should be to paragraph 2(f) instead of 3(f).

Muudatusettepanek 25
Artikli 14 lõike 2 punkt b

b) toiduaine või toiduaine kategooria, mille 
kohta tervist puudutav teave esitatakse, ja 
selle eriomadused

b) toiduaine või toiduaine kategooria, või 
üks selle koostisosadest, mille kohta tervist 
puudutav teave esitatakse, ja selle 
eriomadused

Justification

Follows from the definition of a health claim in Article 2.

Muudatusettepanek 26
Artikli 14 lõike 2 punkt e
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e) ettepanek tervist puudutava teabe 
sõnastuse kohta - kõikides ühenduse 
keeltes -, mille lubamist taotletakse, 
vajadusel koos kasutamise eritingimustega;

e) tervist puudutava teabe sõnastuse näide 
keeles, milles toimik on ametile esitatud,
vajadusel koos kasutamise eritingimustega;

Justification

One should not demand the applicant to provide the exact proposition (with final wording) of 
the claim, nor should the exact wording be included in the decision of the Authority. 
Manufacturers and advertisers should be both free to use some creativity in the way that they 
sell their products as long as any claims remain within the meaning and spirit of the approved 
claim. In order to allow non-governmental organisations to contribute to the list, the 
Authority should accept submissions in any of the Community languages although the 
Authority decision should be available in all languages. 

Muudatusettepanek 27
Artikli 15 lõige 3

3. arvamuse ettevalmistamiseks kontrollib 
amet:

3. arvamuse etetvalmistamiseks kontrollib 
amet, et tervist puudutava teabe sõnastuse 
näide:

a) et ettepanek tervist puudutava teabe 
sõnastuse kohta toetub teaduslikult 
põhjendatud andmetele;

a) toetub teaduslikult põhjendatud 
teadmistele;

b) et ettepanek tervist puudutava teabe 
sõnastuse kohta vastab käesolevas 
määruses esitatud kriteeriumidele;

b) vastab käesolevas määruses esitatud 
kriteeriumidele

c) et ettepanek tervist puudutava teabe 
sõnastuse kohta on tarbijale arusaadav.

c) on tarbijale arusaadav.

Justification

Follows on from previous Muudatusettepaneks.

Muudatusettepanek 28
Artikli 15 lõike 4 punkt b

b) toiduaine või toiduaine kategooria, mille 
kohta tervist puudutav teave esitatakse, ja 
selle eriomaduste tähistamine;

b) toiduaine või toiduaine kategooria või 
ühe selle koostisosa, mille kohta tervist 
puudutav teave esitatakse, ja selle 
eriomaduste tähistamine;
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Justification

Follows from a definition of the health claim in Art. 2.

Muudatusettepanek 29
Artikli 15 lõike 4 punkt c

c) taotletava tervist puudutava teabe 
soovitatav sõnastus kõikides ühenduse 
keeltes; 

c) taotletava tervist puudutava teabe 
tähendus ja sõnastuse näide kõikides 
ühenduse keeltes;

Justification

Follows from Amendment to Art. 14(2)(e) and 15(3).

Muudatusettepanek 30
Artikli 19 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Teaduslikult põhjendatud andmeid ja 
muud teavet, mis sisaldub artikli 14 lõikes 
2 nõutud taotluse toimikus, ei tohi 
seitsmeaastase perioodi jooksul loa 
andmise kuupäevast kasutada hilisema 
taotleja kasuks, välja arvatud juhul, kui 
hilisem taotleja on varasema taotlejaga 
niisuguste andmete ja teabe kasutamise 
osas kokku leppinud, kui: 

1. Ärisaladuse alla kuuluva 
informatsiooni põhjal lubatud tervist 
puudutava teabe puhul ei tohi teaduslikult 
põhjendatud andmeid ja muud teavet, mis 
sisaldub artikli 14 lõikes 2 nõutud taotluse 
toimikus, ei tohi seitsmeaastase perioodi 
jooksul loa andmise kuupäevast kasutada 
hilisema taotleja kasuks, välja arvatud 
juhul, kui hilisem taotleja on varasema 
taotlejaga niisuguste andmete ja teabe 
kasutamise osas kokku leppinud, kui:

Justification

Clarification. 

Muudatusettepanek 31
Artikli 19 lõige 2 a (uus)

. 2a. Lõiked 1 ja 2 ei välista loa andmist
hilisematele taotlejatele juhul, kui sellise 
taotleja esitatud tervist puudutavale 
teabele antakse luba ärisaladuse alla 
kuuluva informatsiooni või teiste 
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teaduslikult põhjendatud andmete ja 
ärisaladuse alla mitte kuuluva teabe 
põhjal, kui niisugustest andmetest või 
teabest piisab tervist puudutava teabe 
lubamiseks.

Justification

The provision allowing seven years of data protection and market exclusivity for health 
claims based on proprietary data is welcomed. However, the Commission's intention is not 
fully clear. The proposal does not, for instance, specify whether two manufacturers who 
submitted a dossier of the same evidence would both have such exclusivity or whether other 
applicants would be precluded from receiving authorisation. Therefore, paragraph 2a aims at 
clarifying this issue.

Muudatusettepanek 32
Artikli 19 lõige 2 b (uus)

. 2 b. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse 
ärisaladuse alla kuuluvat informatsiooni 
sisaldava mis tahes taotluse suhtes, 
vaatamata sellele, millises järjekorras 
niisugune taotlus esitati.

Justification

The provision allowing seven years of data protection and market exclusivity for health 
claims based on proprietary data is welcomed. However, the Commission's intention is not 
fully clear. The proposal does not, for instance, specify whether two manufacturers who 
submitted a dossier of the same evidence would both have such exclusivity or whether other 
applicants would be precluded from receiving authorisation. Therefore, paragraph 2b aims at 
clarifying this issue.

Muudatusettepanek 33
Artikkel 19 a (uus)

. Artikkel 19 a
Konfidentsiaalsus

1. Taotleja võib näidata, milliseid 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
andmeid ja teavet ta soovib käsitleda 
konfidentsiaalsena, põhjusel et nende 
avaldamine võib märkimisväärselt 
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kahjustada tema konkurentsivõimet.
2. pärast taotlejaga konsulteerimist 
otsustab komisjon, milliseid andmeid ja 
teavet peale lõikes 3 sätestatu käsitletakse 
konfidentsiaalsena, ja teavitab taotlejat 
oma otsusest.
3. Järgmisi andmeid ja teavet ei loeta 
konfidentsiaalseks:
a) toidu nimetus ja peamised omadused, 
mis puudutavad tervist,
b)katseklaasis, inimestel ja loomadel 
vastavalt vajadusele tehtud uurimistöö 
tulemused, mis on olulised toiduainete ja 
nende koostisosade mõju hindamisel 
inimeste toitumisele ja tervisele;
c) toiduainete või nende koostisosade
kindlakstegemise või nende koguse 
määramise meetodid, mida võib vaja 
minna ametliku kontrolli läbiviimisel.
4. Vaatamata lõike 2 sätetele, peab amet 
nõudmise korral esitama Euroopa 
Komisjonile ja liikmesriikidele kogu enda 
valduses oleva teabe, sealhulgas mis tahes 
andmed ja teabe, mida lõike 2 alusel 
konfidentsiaalseks tunnistatud teabe.
5. Amet kohaldab oma valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu võimaldamise 
taotluste menetlemisel põhimõtteid, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. mai 2001. a. määruses (EÜ)
nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni dokumentidele1. 
6. Liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja 
amet tagavad lõike 2 kohaselt 
konfidentsiaalseks tunnistatud andmete ja 
teabe konfidentsiaalsuse, välja arvatud 
juhul, kui niisuguste andmete ja teabe 
avalikustamine on otstarbekohane, et 
kaitsta inimeste tervist. Liikmesriigid 
menetlevad käesoleva määruse raames 
saadud dokumentidele juurdepääsu 
avaldusi vastavalt määruse (EÜ) nr 
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1049/2001 artiklile 5.
7. Kui taotleja võtab avalduse tagasi, 
hoiavad liikmesriigid, Euroopa Komisjon 
ja amet konfidentsiaalsena äri- ja 
tööstusandmete ning -teabe, sealhulgas 
teadus- ja arendustegevust puudutava 
teabe, samuti teabe, mille 
konfidentsiaalsuses komisjon ja taotleja 
on eri arvamusel.
1 ELT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Muudatusettepanek 34
Artikkel 19 b (uus)

. Artikkel 19 b
Konfidentsiaalsete andmete kaitse

1. Teadusandmeid ja muud teavet, mis on 
esitatud artikli 14 lõikes 2 nõutud taotluse 
toimikus jamis on kaitstud artikliga 19a, 
ei tohi seitsmeaastase perioodi jooksul loa 
andmise kuupäevast alates kasutada 
hilisema taotleja kasuks, välja arvatud 
juhul, kui varasem taotleja annab 
nõusoleku niisuguste andmete ja muu 
teabe kasutamiseks.
2. Seitsmeaastase perioodi lõppedes võib 
amet kasutada teaduslike andmete ja 
taotluse toimikus sisalduva teabe alusel 
korraldatud kõikide või osade hindamiste 
tulemusi hilisema taotleja kasuks.

Justification

In order to encourage investments in research, promote innovation and ensure fair 
competition, adequate data protection is indispensable. In practice, the exclusive right of 
reference to the proprietary data will not always be sufficient because clinical trials are 
usually executed with third parties, such as universities. Most of the time manufacturers will 
grant universities the right to use the data for training, publication and further research. 

Muudatusettepanek 35
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Artikli 21 lõige 1

1. Käesolevale artiklile viidates 
kohaldatakse lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud 
mentelust. 

Kustutatud

Justification

Superfluous.

Muudatusettepanek 36
Artikli 21 lõige 3

3. Euroopa Komisjon konsulteerib määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 58 nimetatud 
toiduahela ja loomatervishoiu alalise 
komiteega, (edaspidi “komitee”), juhul kui 
peab niisugust konsulteerimist vajalikuks 
või kui liikmesriik seda palub, ning 
avaldab arvamust kavandatavate meetmete 
kohta.

3. Euroopa Komisjon konsulteerib määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 58 nimetatud 
toiduahela ja loomatervishoiu alalise 
komiteega, juhul kui peab niisugust 
konsulteerimist vajalikuks või kui 
liikmesriik seda palub, ning avaldab 
arvamust kavandatavate meetmete kohta.

Justification

Definition not required, not useful.

Muudatusettepanek 37
Artikkel 22

Artikkel 22
Kaitsemeetmed

1. Kui liikmesriigil on alust arvata, et 
teave ei vasta käesolevale määrusele või 
artiklis 7 sätestatud teaduslikud tõendid ei 
ole piisavad, võib liikmesriik kõnealuse 
teabe kasutamise oma riigi teritooriumil 
ajutiselt peatada.

Kustutatud

Nimetatud liikmesriik teavitab teisi 
liikmesriike ja Euroopa Komisjoni ning 
põhjendab teabe kasutamise peatamist. 
2. Otsus võetakse võimaluse korral vastu 
pärast ameti arvamuse teatavaks tegemist 
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artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.
Euroopa Komisjon võib sellise menetluse 
ka ise algatada.
3. Lõikes 1 nimetatud liikmesriik võib 
jääda teabe kasutamise peatamise juurde 
kuni lõikes 2 nimetatud otsuse teatvaks 
tegemiseni talle.

Justification

The proposal allows individual Member States to set potentially lengthy procedures for 
approval of claims and grants them the possibility to temporarily suspend the use of claims. 
This appears to be disproportionate to the aims of the regulation and could massively 
increase costs to business whilst discouraging the cross-border provision of goods.

Muudatusettepanek 38
Artikli 23 lõige 1

1. Euroopa Komisjoni abistab määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artikli 58 lõikes 1 
nimetatud toiduahela ja loomatervishoiu 
alaline komitee (edaspidi “komitee”).

1. Euroopa Komisjoni abistab määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artikli 58 lõikes 1 
nimetatud toiduahela ja loomatervishoiu 
alaline komitee.

Muudatusettepanek 39
Artikli 23 lõike 2 alalõige 2

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 
sätestatud ajavahemik on kolm kuud.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 
sätestatud ajavahemik ei ületa kahte kuud.

Justification

In order to reduce lengthy procedures, the time period shall be limited to 2 months. This 
Muudatusettepanek would also reflect the letter and the spirit of Art. 5(6) of Decision 
1999/468/EC which does not state that the period “shall be three months” as currently 
phrased in the proposed Regulation but provides that relevant period should be "laid down in 
each basic instrument" and "in no case exceed three months from the date of referral to the 
Council".

Muudatusettepanek 40
Artikkel 25 a (uus)
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. Artikkel 25 a
Üleminekuperiood

Tervist puudutavat teavet, välja arvatud 
artikli 12 lõikes 1 esitatud teavet, mida 
kasutatakse toiduainete, toiduainete 
kategooriate või toiduainete koostisosade 
kohta käesoleva määruse jõustumise hetkel 
vastavalt kehtivatele sätetele, võib jätkuvalt 
esitada tingimusel, et taotlus esitatakse 
artikli 14 kohaselt kaheteistkümne kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ja kuni kuue kuu jooksul pärast 
lõppotsuse tegemist artikli 16 kohaselt. 
Niisuguste taotluste korral ei kohaldata 
artikli 15 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 1 
sätestatud tähtaega.

Justification

It is essential to provide for a transition period that allows existing, science-based, legally 
made claims to remain in use until they are appropriately brought under the proposed 
regulation.

Muudatusettepanek 41
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Vähese energiasisaldusega” (uus)

. Ilma et see piiraks lisades loetletud 
toitumist puudutavat teavet, on lubatud
esitada fakte, mida on võimalik 
põhjendada ja mis vastavad artiklis 3 
sätestatud üldistele põhimõtetele, näiteks 
kalorsus või teised toitumisalased 
omadused.

Justification

The proposal would currently prohibit statements of fact, such as “contains less than 300 
calories” or contains “two grams of salt”. Such descriptions should be allowed since they are 
essentially statements of scientific fact and are not contravening the general principles 
provided in Art. 3 of the proposal. For this reason, a general clause to this effect should be 
included in the beginning of the Annex.
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Muudatusettepanek 42
Lisa “Väherasvane”

Teavet, et toiduaine on väherasvane, ja mis 
tahes teavet, millel on tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendus, võib anda 
ainult siis, kui toode ei sisalda 100 g kohta 
rohkem kui 3 g rasva või 100 ml kohta 1,5 
g rasva (väherasvasel piimal on 100 ml 
kohta 1,8 g rasva).

Teavet, et toiduaine on väherasvane, ja mis 
tahes teavet, millel on tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendus, võib anda 
ainult siis, kui toode ei sisalda 100 g kohta 
rohkem kui 3 g rasva või 100 ml kohta 1,5 
g rasva (väherasvasel piimal on 100 ml 
kohta 1,8g rasva). Käesolevat teavet 
kohaldatakse, ilma et see piiraks määruse 
(EÜ) nr 2991/94 artiklis 5 sätestatud 
mõiste “väherasvane” tähendust. Teavet 
“väherasvane”võib kohaldada ka 
juustule, kui selle rasvasisaldus on 
vähemalt 10%, kuid vähem kui 25% 
juustu kuivmassist.

Looduslikult väherasvaste toiduainete 
puhul võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Looduslikult väherasvaste toiduainete 
puhul võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Justification

Claims should not apply to spreadable fats, for which Regulation (EC) 2991/94 provides 
separate rules. According to Regulation (EC) 2991/94, a reference to "lighter" can be 
attached to a product if its fat content is 41-62 % and a reference to "low fat", "light" if the 
fat content of the product is not more than 41 %. According to point 23 of the Commission's 
explanatory memorandum, Regulation (EC) 2991/94 is meant to be adjusted. It concerns only 
spreadable fats. It can hardly be fully adjusted to a general regulation that concerns all food 
products. It should be clearly stated that claims on the quantity of fat will not be applied to 
the spreadable nutritional fats without prejudice to it.

Muudatusettepanek 43
Lisa “Rasvavaba”

Teavet, et toiduaine on rasvavaba, ja tarbija 
jaoks tõenäoliselt sama tähendusega mis 
tahes teavet võib anda ainult siis, kui toode 
ei sisalda 100 g või 100 ml kohta enam kui 
kui 0,5g rasva. Sellele vaatamata on 
keelatud teave "X% rasvavaba". 

Teavet, et toiduaine on rasvavaba, ja tarbija 
jaoks tõenäoliselt sama tähendusega mis 
tahes teavet võib anda ainult siis, kui toode 
ei sisalda 100 g või 100 ml kohta enam kui 
0,5g rasva. Sellele vaatamata on keelatud 
teave "X% rasvavaba". Teavet 
“rasvavaba”võib kohaldada ka juustule, 
kui selle rasvasisaldus on vähem kui 10% 
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juustu kuivmassist.
Looduslikult rasvavabade toiduainete 
puhul võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Looduslikult rasvavabade toiduainete 
puhul võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Justification

The claim should apply to cheeses with particular fat content. According to standards of the 
IDF and Codex applicable to cheeses and, for instance, the relevant Finnish legislation, 
cheese can be regarded as fat free, if the fat content of the dry matter is less than 10 %.

Muudatusettepanek 44
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Küllastatud rasva vaba” (uus)

. SUURE KÜLLASTUMATA RASVA 
ja/või VEDELA RASVA SISALDUSEGA
Teavet, et toiduaine on suure 
küllastumata rasva / vedela rasva 
sisaldusega ning tarbija jaoks tõenäoliselt 
sama tähendusega mis tahes teavet võib 
anda ainult siis, kui küllastumata rasva 
sisaldus on vähemalt 70% rasva 
kogusisaldusest tootes.
Looduslikult suure küllastumata rasva 
ja/või vedela rasva sisaldusega toiduainete 
puhul võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Justification

It should be possible to make claims also on the quality of fat and not only on the content of 
saturated fat. For example, it should be possible to claim that the product is ”high in 
polyunsaturated fat”, “high in monounsaturated fat” and “high in omega-3-fat”. Therefore, 
certain conditions should be established for the use of a claim "high unsaturated fat and/or 
high soft fat". There are concrete differences in the quality and nutritional value of different 
fats. Fats containing high amounts of unsaturated fatty acids are recognised to have a 
beneficial impact on human nutrition especially when replacing saturated or hard fats in the 
diet. .

Muudatusettepanek 45
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Suure küllastumata rasva ja/või vedela rasva sisaldusega (uus)” 

(uus)

. SUURE POLÜKÜLLASTUMATA 
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RASVA SISALDUSEGA
Teavet, et toiduaine on suure 
polüküllastumata rasva sisaldusega ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt sama 
tähendusega mis tahes teavet võib anda 
ainult siis, kui vähemalt 45% tootes 
sisalduvatest rasvhapetest saadakse 
polüküllastumata rasvast (PUFA).
Looduslikult suure polüküllastumata 
rasva sisaldusega toiduainete puhul võib 
kõnealuse teabe eesliitena kasutada sõna 
“looduslikult”.

Justification

The proposed level (at least 45 %) has been successfully incorporated into legislation or 
Codes of Practice for many years in a number of countries to improve the PUFA intake by the 
population.

Muudatusettepanek 46
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Suure polüküllastumata rasva sisaldusega (uus)” (uus) 

. SUURE MONOKÜLLASTUMATA 
RASVA SISALDUSEGA
Teavet, et toiduaine on suure 
monoküllastumata rasva sisaldusega ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt sama 
tähendusega mis tahes teavet võib anda 
ainult siis, kui tootes sisalduvatest 
rasvhapetest vähemalt 45% saadakse 
monoküllastumata rasvast (MUFA).
Looduslikult suure monoküllastumata 
rasva sisaldusega toiduainete puhul võib 
kõnealuse teabe eesliitena kasutada sõna 
“looduslikult”.

Justification

The recent WHO report acknowledges that when MUFA is substituted for SAFA, both total 
and LDL cholesterol is reduced. Additional studies on the Mediterranean diet, one that is 
high in MUFAs, fruit, vegetables and fish, shows that people in this region have a lower risk 
of CHD. WHO recognises that MUFAs are an important source of fat in the diet and suggests 
that they should make up the difference between saturated, trans- and polyunsaturated fat 
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which is approximately 33 – 46% energy of the fatty acids or 10 – 14 % energy. A "high 
MUFA claim" should be similar to this amount.

Muudatusettepanek 47
Lisa, pärast jagu pealkirjaga“Suure monoküllastumata rasva sisaldusega (uus)” (uus)

. SUURE OOMEGA-3 SISALDUSEGA 
Teavet, et toiduaine on suure oomega-3 
rasvhapete sisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui vähemalt 
üks järgmistest tingimusest on täidetud: 
- alfalinoleenhappe minimaalne sisaldus 
on 3g 100 g toote kohta;
- pikaahelalise oomega-3minimaalne 
sisaldus on 300mg 100 grammi toote 
kohta. 
Looduslikult suure oomega-3 rasvhapete 
sisaldusega toiduainete puhul võib 
kõnealuse teabe eesliitena kasutada sõna 
“looduslikult”.

Justification

WHO recommends to increase the intake of alpha-linolenic acid to 1 to 2% energy, equivalent 
to approximately 2 to 4 g a day. The main sources of alpha-linolenic acid are margarine, fat 
spreads, cakes, biscuits, fried foods. The proposed levels mean that a reasonable daily intake 
of, e.g. 20g of margarine/fat spread would provide 0.6g alpha-linolenic acid a day.

Muudatusettepanek 48
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Suure oomega-3 sisaldusega (uus)” (uus)

. KOLESTEROOLIVABA
Teavet, et toiduaine ei sisalda kolesterooli, 
ja tarbija jaoks tõenäoliselt sama 
tähendusega mis tahes teavet võib anda 
ainult siis, kui toode sisaldab:
a) maksimaalselt 0,005 g/100 g (tahke 
aine) või maksimaalselt 0,005g/100ml 
(vedelik) ja
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b) 100 g kohta vähem kui 1,5 g (tahke 
aine) või 100 ml kohta vähem kui 0,75 g 
(vedelik) küllastunud rasva ja 
c) maksimaalselt 10% küllastunud rasva 
energiat, või kui 70% rasvhapetest on 
küllastumata. 
Looduslikult kolesteroolivabade 
toiduainete puhul võib kõnealuse teabe 
eesliitena kasutada sõna “looduslikult”.

Justification

This claim is approved by Codex. Average intake of cholesterol in the general population is 
around 200-300 mg/day. Vegetable oils/fats have a cholesterol level of less than 5mg 
cholesterol/100g, where animal fats have a cholesterol content of about 300mg/100g. 
Substitution of 20g vegetable fat for 20g animal fat lowers the cholesterol intake with 50 to 60 
mg/day, i.e., a 20-25% reduction, which also substantially lowers the plasma total and LDL 
cholesterol.

Muudatusettepanek 49
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Suhkruid lisamata” (uus)

. VÄHESE LAKTOOSISISALDUSEGA 
Teavet, et toiduaine on vähese 
laktoosisisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui toode ei 
sisalda 100 g või 100 ml valmistoidus 
rohkem kui 1 g laktoosi. 
Looduslikult madala laktoosisisaldusega 
toiduainete puhul võib kõnealuse teabe 
eesliitena kasutada mõistet “looduslikult”.

Justification

Intolerance to lactose is a problem as a result of which conventional milk products cannot be 
used by significant amount of population. Milk products form a basis for traditional diets. 
They are also rich in calcium and constitute a source of vitamin D, B2, B12 and iodine, 
thereby forming an important nutritional element for the whole population. Due to a vast 
supply of low-lactose and lactose-free products developed by industry, consumers suffering 
from lactose intolerance are used to get information on the nature of products. 

In different EU countries there is no common limit for claims related to the amount of lactose. 
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”Low lactose” milk product should contain less lactose than 1 g / 100 g or 100 ml of ready to 
eat food. 

Muudatusettepanek 50
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Madala laktoosisisaldusega (uus)” uus

. LAKTOOSIVABA
Teavet, et toiduaine on laktoosivaba, ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt sama 
tähendusega mis tahes teavet, võib anda 
ainult siis, kui toode sisaldab analüüsi 
tulemusena tuvastamatus koguses laktoosi 
(st valmistoidus vähem kui 10 ml 100 g 
või 100 ml kohta)
Looduslikult laktoosivaba toiduainete 
puhul võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Justification

Intolerance to lactose is a common problem as a result of which conventional milk products 
cannot be used by significant amount of the population. Milk products form a basis for 
traditional diets. Milk products are also rich in calcium and constitute a source of vitamin D, 
B2, B12 and iodine, thereby forming an important nutritional element for the whole 
population. Due to a vast supply of low-lactose and lactose-free products developed by the 
food industry, consumers suffering from lactose intolerance (e.g., 17% of the population in 
Finland) are used to get information on the nature of products suitable for their use. 

Muudatusettepanek 51
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Laktoosivaba (uus)” uus

. GLUTEENIVABA 
Teavet, et toiduaine on laktoosivaba, ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt sama 
tähendusega mis tahes teavet võib anda 
ainult siis, kui toode sisaldab vähem kui 
200 ppm (200 mikrogrammi / 100g) 
gluteeni.
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Justification

Due to the growing number of population suffering from gluten allergy, the concept of 
"gluten-free" food should be defined. Since all gluten-free foodstuffs do not fall under the 
provisions concerning foods for particular nutritional uses it is important to include such 
claims in the list of permitted nutrition claims. The Muudatusettepanek proposes that limits on 
gluten should be established at Community level as it is done in the Codex draft proposal 
(Proposed Draft Muudatusettepanek to the Guidelines for Use of Nutrition Claims, ALNORM 
97/26 app V).

Muudatusettepanek 52
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Gluteenivaba (uus)” (uus)

. LOODUSLIKULT GLUTEENIVABA
Teavet, et toiduaine on looduslikult 
gluteenivaba, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
sama tähendusega mis tahes teavet võib 
anda ainult siis, kui toode sisaldab 
tuvastamatus koguses gluteeni, s.o vähem 
kui 20 ppm (20 mikrogrammi /100g).

Justification

See justification to amendment 59.

Muudatusettepanek 53
Lisa “Madala naatriumi-/soolasisaldusega”

MADALA NAATRIUMI-/ 
SOOLASISALDUSEGA

MADALA NAATRIUMISISALDUSEGA

Teavet, et toiduaine on madala 
naatriumisisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui toode 
sisaldab vähem kui 0,12g naatriumi või 
võrdelise koguse soola 100 g või 100 ml 
kohta.

Teavet, et toiduaine on madala 
naatriumisisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui toode 
sisaldab vähem kui 0,12g naatriumi 100 g 
või 100 ml kohta.

Looduslikult madala naatriumisisaldusega 
toiduainete puhul võib kõnealuse teabe 
eesliitena kasutada sõna “looduslikult”.

Looduslikult madala naatriumisisaldusega 
toiduainete puhul võib kõnealuse teabe 
eesliitena kasutada sõna “looduslikult”.
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Justification

Salt as an option for claims on sodium/salt content should be deleted. There are reservations 
on linking the sodium content with the salt content as it is presented in the Annex. It is only 
one source of sodium in foodstuffs, therefore they should be separated. On the other hand the 
total intake of salt in the population depends on the type of diet consisting of different types of 
foodstuffs in Member States. 

Claims on salt should be based on values applicable to individual groups of foods e.g. 
cheeses, meat products, fish products, bread, breakfast cereals or ready-to-eat foods. I would 
propose that information /claims on salt content (high, low, free) of the foodstuffs should be 
left to be decided/regulated on a national level.

Muudatusettepanek 54
Lisa “Väga vähese naatriumi-/soolasisaldusega”

VÄGA VÄHESE NAATRIUMI-/ 
SOOLASISALDUSEGA

VÄGA VÄHESE 
NAATRIUMISISALDUSEGA

Teavet, et toiduaine on väga vähese 
naatriumisisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui toode 
sisaldab vähem kui 0,04g naatriumi või
võrdväärse vastena soola 100g või 100ml 
kohta.

Teavet, et toiduaine on väga vähese 
naatriumisisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui toode 
sisaldab vähem kui 0,04g naatriumi 100g 
või 100ml kohta.

Looduslikult väga vähese 
naatriumisisaldusega toiduainete puhul 
võib kõnealuse teabe eesliitena kasutada 
sõna“looduslikult”.

Looduslikult väga vähese 
naatriumisisaldusega toiduainete puhul 
võib kõnealuse teabe eesliitena kasutada 
sõna“looduslikult”.

Justification

See justification to Muudatusettepanek 61.

Muudatusettepanek 55
Lisa “Naatriumivaba või soolavaba”

NAATRIUMIVABA või SOOLAVABA NAATRIUMIVABA

Teavet, et toiduaine on naatriumivaba, ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt sama tähendusega 
mis tahes teavet võib anda ainult siis, kui 
toode sisaldab vähem kui 0,005g naatriumi 

Teavet, et toiduaine on naatriumivaba, ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt sama tähendusega 
mis tahes teavet võib anda ainult siis, kui 
toode sisaldab vähem kui 0,005g naatriumi 
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või võrdväärse vastena soola 100g kohta. 100g kohta.
Looduslikult naatriumivaba toiduainete 
puhul võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Looduslikult naatriumivaba toiduainete 
puhul võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Justification

See justification to Muudatusettepanek 61.

Muudatusettepanek 56
Lisa, pärast jagu pealkirjaga “Valgurikas” (uus)

. VÄHESE VALGUSISALDUSEGA
Teavet, et toiduaine on madala 
valgusisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui valk ei 
anna toidu energiasisaldusest rohkem kui 
30%.
Looduslikult vähese valgusisaldusega 
toiduainete puhul võib kõnealuse teabe 
eesliitena kasutada mõistet “looduslikult”.

Justification

The list of health claims should also include claims relating to low content protein content, 
linked to special diets that are quite common. 

Muudatusettepanek 57
Lisa “Vitamiinirikas ja/või mineraaliderikas”

Teavet, et toiduaine on vitamiini- ja/või 
mineraaliderikas, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui toode 
sisaldab vitamiine ja mineraale 
lähtekogusest vähemalt kaks korda 
rohkem. 

Teavet, et toiduaine on vitamiini- ja/või 
mineraaliderikas, ning tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui toode 
sisaldab vitamiine ja/või mineraale 
“looduslikust lähtekogusest” vähemalt 
kaks korda rohkem.

Looduslikult vitamiini- ja/või 
mineraaliderikaste toiduainete puhul võib 
kõnealuse teabe eesliitena kasutada mõistet 
“looduslikult”.

Looduslikult vitamiini- ja/või 
mineraaliderikaste toiduainete puhul võib
kõnealuse teabe eesliitena kasutada mõistet 
“looduslikult”.
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Justification

The proposed claim relates to the value of "natural source of vitamins and/or minerals".

Muudatusettepanek 58
Lisa “Sisaldab (toitaine või muu aine nimetus)”

Teavet, et toiduaine sisaldab toitainet või 
mõnda muud ainet, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ainult siis, kui toode 
vastab käesoleva määruse kõikidele 
kohaldatavatele sätetele.

Teavet, et toiduaine sisaldab toitainet või 
muud ainet, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
sama tähendusega mis tahes teavet võib 
anda ainult siis, kui selle toiduaine 100 
g/100 ml või üks portsjon sisaldab 
vähemalt 15% kõnealuse toitaine või muu 
aine päevasest vajadusest.

Toiduainete puhul, mis looduslikult 
sisaldavad nimetatud toitainet või muud 
ainet, võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Toiduainete puhul, mis looduslikult 
sisaldavad nimetatud toitainet või muud 
ainet, võib kõnealuse teabe eesliitena 
kasutada sõna “looduslikult”.

Justification

As a general rule the usage of this expression should be approved provided that the relevant 
proportion of a daily need of the nutrient or other substance per 100 g/100 ml or one portion 
of a given food product is guaranteed. 

Muudatusettepanek 59
Lisa “Vähendatud (toitaine nimetus)”

Teavet, et ühe või mitme toitaine sisaldust 
on vähendatud, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
sama tähendusega mis tahes teavet võib 
anda ainult siis, kui toitaine sisaldust on 
sarnase tootega võrreldes vähendatud 
vähemalt 30%, välja arvatud 
mikrotoitained, mille puhul on lubatud 
10%-line erinevus nõukogu direktiivis 
90/496/EMÜ sätestatud kontrollväärtusest.

Teavet, et ühe või mitme toitaine sisaldust 
on vähendatud, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
sama tähendusega mis tahes teavet võib 
anda ainult siis, kui toitaine sisaldust on 
sarnase tootega võrreldes vähendatud 
vähemalt 30%, välja arvatud 
mikrotoitained, mille puhul on lubatud 
10%-line erinevus nõukogu direktiivis 
90/496/EMÜ sätestatud kontrollväärtusest.

Teavet, et ühe või mitme toitaine sisaldust 
on vähendatud, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendusega mis tahes 
teavet võib anda ka juhul, kui toitaine 
sisaldust ei ole sarnase tootega võrreldes 
vähendatud rohkem kui 30%, tingimusel, 
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et väites on näidatud vähendamise 
protsent ja toitaine nimetus (“vähendatud 
x % x ainest").

Justification

The main rule of the claim on reduction of the nutrient is acceptable. However, claims on the 
actual reduction of the content of a certain nutrient should also be allowed, provided that the 
volume of such reduction is clearly indicated to the consumer.
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