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LÜHISELGITUS

Ajal, millal ülekaalulisus on Euroopas muutumas järjest suuremaks probleemiks ning 
ebakindlus teatavate toodete kvaliteedi osas kestab, on esmatähtis, et tarbijatel oleks 
võimalik saada kogu vajalik teave oma tervise kaitsmiseks. Komisjoni määrus võib selle 
eesmärgi saavutamisele kaasa aidata.

Ettepanek keskendub kahele peamisele suunale: üldised kohustused toodete märgistamise alal 
ja toitumisega seotud teabe esitamine etiketil.

1. Toidukaupade üldine märgistamine

Komisjoni ettepanekus sisalduva teksti peamine mõte on mitmete spetsiifiliste õigusaktide 
koondamine ühte valdkonnaülesesse määrusesse. Ainuke erand on nähtud ette seoses 
alkohoolsete jookidega, selle põhjuseks on nende toodete eripära. Kuigi mainitud erandi 
tegemine on õigustatud, tuleks üleminekuaega aruande esitamiseks alkohoolsete jookide 
märgistamise kohta siiski vähendada kahele aastale – ja mitte kohaldada komisjoni 
ettepanekus sisalduvat viieaastast perioodi, samuti tuleks mainitud erandit sidususe tõttu 
kohaldada ka siidrile.

Ettepanekus sisalduvate positiivsete punktide hulgas tuleb esile tõsta pakendamata 
toiduainete hõlmamist, mille suhtes ka praegu kohaldatakse teatavaid nõudeid, eeskätt nõuet 
anda teavet allergeenide sisalduse kohta.

Samuti on selgelt kindlaks määratud kuni lõpptarbijani viiva varustusahela eri lülide 
kohustused ja vastutus, kuigi varustajate ja käitlejate vaheline täiendav tasakaalustamine on 
endiselt soovitav või isegi vajalik.

Lisaks sellele on hädavajalik kehtestada rangemad nõuded toodete päritolu hõlmavate 
andmete esitamiseks tarbijale, kes on järjest nõudlikum toodete päritolu suhtes.

Samas, et tarbijat mitte koormata ülemäärase teabega, peaks päritoluriigi esitamine erineva 
päritoluga koostisosadest koosnevate toodete puhul piirduma vaid toote iseloomulike 
koostisosade ja oluliste koostisosade päritolu äranäitamisega.

Teabe selguse huvides ja võttes arvesse toiduainetööstuse jaoks kindlaksmääratud 
vabatahtlike suuniste tagasihoidlikku edu, kehtestas komisjon nõude, et kohustusliku teabe 
esitamise tähesuurus peab olema vähemalt 3 mm. Selline suurus tundub ülemäärase 
nõudmisena ja võib kaasa tuua pakendite suurenemise, mis läheb vastuollu ELi strateegiates 
sõnastatud keskkonnakaitse prioriteetidega. Suurusega proportsionaalse süsteemi 
kehtestamine väikeste alla 50 cm² pinnaga pakendite jaoks tundub asjakohasem.

Ja lõpuks ei saa nõustuda sellega, et olulisi elemente, nagu kohustusliku teabe loendeid, on 
võimalik muuta lihtsa komiteemenetluse abil.

2. Toitumisega seotud teabe esitamine



PE414.258v01-00 4/22 PA\747405ET.doc

ET

Vastavalt 2007. aasta valgele raamatule toitumisega seotud terviseprobleemide kohta leidis 
komisjon, et tarbijale peab olema kättesaadav selge, sidus ja selgeltnähtav teave. Seetõttu tegi 
komisjon ettepaneku, et toitumisega seotud teave tuleb esitada pakendi esiküljel ja lisaks 
sellele tuleb pakendi tagaküljel esitada tabeli kujul täiendav teave. Põhimõte on küll hea, kuid 
selle puhul tuleb selgitada mitmeid punkte:

– et vältida kaubanduse takistamist ja selleks, et tarbijale pakutav teave oleks loetav ja 
arusaadav kõikides Euroopa Liidu riikides, peaks komisjon esitama võimalikult kiiresti 
aruande toitumist puudutava teabe ühtlustatud esitusviisi rakendamise kohta;

– põhiline teave tuleb esitada graafilisel kujul pakendi esiküljel ning see peab hõlmama 
päevaste koguste protsendimäära iga toitaine kohta;

– transrasvhapete (tahkestatud rasvade) sisaldus peab samuti olema ära näidatud pakendi 
esiküljel, ka peab seda sisaldust kajastama toote koostisosade loend;

– kuni üleminekuperioodi lõpuni tuleb komiteemenetluse abil määrata kindlaks, kuidas on 
võimalik esitada toitumisega seotud teavet portsjoni kohta nende toodete puhul, mille korral 
esitamine toote 100 grammi kohta ei ole asjakohane.

Eesmärgiks on saavutada tarbija parem teavitamine täieliku, loetava ning üleeuroopalisel 
tasemel ühtlustatud teabe abil.

Hästi teavitatud teadlikum tarbija muutub oma terviseküsimustesse vastutustundlikult 
suhtuvaks kodanikuks.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

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. Välja arvatud 
allergeene puudutav teave, tuleks 
käesoleva määruse sätteid kohaldada 
transpordiettevõtete korraldatud 
ühistoitlustamisele üksnes ühenduses 
asuva kahe punkti vahelise marsruudi 
korral. Selline tegevus nagu aeg-ajalt 
toiduga kauplemine, selle pakkumine või 
müük eraisikute poolt heategevusüritustel 
või kohalikel laatadel või kogunemistel ei 
kuulu käesoleva määruse 
kohaldamisalasse.

Or. fr

Selgitus

Transpordi puhul, mis lähtub või mille sihtkohaks on Euroopa Liitu mittekuuluv riik, võib 
transpordikompaniidel olla võimatu leida varustajaid, kes vastavad kehtestatud teabe 
esitamise nõudele. Määruse kohaldamine selliste transpordiettevõtete suhtes võib EL 
transpordiettevõtted asetada ebasoodsamasse konkurentsiolukorda, sest üksnes nemad 
peavad neid nõudeid arvestama. Ühendusesisese transpordi korral peavad kõik
transpordiettevõtted, sõltumata nende päritolust vastama käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele.
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Muudatusettepanek 2

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 
suutlikkust teadliku valiku tegemiseks.

Or. fr

Selgitus

Sellist vastutust ei saa piirata üksnes tervisekaitsega seotud küsimustega.

Muudatusettepanek 3

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. Oma vastava tegevuse piires 
toidukäitlejad, kes tegelevad sellise 
jaemüügi või turustamisega, mis ei mõjuta 
toidualast teavet, ei tarni toitu, mille kohta 
nad spetsialistidena olemasoleva või 
varustajate edastatud teabe põhjal teavad, 
et see ei vasta käesolevas määruses 
sätestatud nõuetele.

Or. fr

Selgitus

Edasimüüjad ei saa olla a priori täiel määral vastutavad nende kaubamärki mittekandvatele 
toodetele kantud teabe eest.
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Muudatusettepanek 4

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

Õigus saada teavet toote koostisosade ja päritoluriigi kohta peaks olema tagatud ka
pakendamata toodete puhul.

Muudatusettepanek 5

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, välja arvatud juhul, 
kui tarbijaid on teavitatud ühe või mitme 
andme puhul teistest vastuvõetud 
väljendusviisidest.

Or. fr

Selgitus

Kohustusliku teabe loetelu on käesoleva määruse üks põhielemente, seetõttu ei ole loogiliselt 
põhjendatud, et seda on võimalik muuta kontrolliga regulatiivmenetluse abil.
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Muudatusettepanek 6

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. fr

Selgitus

Kohustusliku teabe loetelu on käesoleva määruse üks põhielemente, seetõttu ei ole loogiliselt 
põhjendatud, et seda on võimalik muuta kontrolliga regulatiivmenetluse abil.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 2,5 mm
tähemärgisuurusega ja loetava tähekujuga
tähtedes ning esitatakse selliselt, et selge 
kontrast trükiteksti ja tausta vahel on 
tagatud.

Or. fr
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Selgitus

Minimaalne kirjasuurus 3 mm tooks kaasa pakendite mõõtmete suurenemise ja läheks 
vastuollu keskkonnakaitsega seotud eesmärkidega. Veidi väiksem kirjasuurus on enamiku 
tarbijate jaoks piisav, eeldusel, et kohaldatakse rangeid loetavusnõudeid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 9 lõike 1 punktides a, e ja k 
loetletud andmed ning artikli 9 lõike 1 
punktides c, f, g ja i loetletud andmed
esitatakse samal väljal.

Or. fr

Selgitus

Kogu sanitaar- või tervisega seotud teave(allergeenid, viimane tarbimiskuupäev, 
säilitustingimused ja kasutusviis) tuleks esitada samal väljal.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 25 cm2. Pakendite või 
ümbriste, mille suurema külje pindala on 
väiksem kui 50 cm², puhul tuleb kasutada 
kirjasuurust vähemalt 1,5 mm. 
Liikmesriigid, kus on kasutusel mitu 
ametlikku keelt, võivad selliste pakendite 
või ümbriste suhtes kehtestada oma 
riiklikud erisätted.

Or. fr
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Selgitus

Arvesse tuleks võtta väikeseid pakendeid, mille suurema külje pindala on väiksem kui 50 cm². 
Lisaks sellele tuleks selliste pakendite puhul arvestada mitme keele esitamise nõuet teatavatel 
riiklikel turgudel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ilma et see piiraks artikli 14 lõike 4 
kohaldamist, on pakendite või mahutite 
puhul, mille suurima külje pindala jääb alla 
25 cm², kohustuslik esitada pakendil või 
märgistusel ainult artikli 9 lõike 1 
punktides a, b, c, e ja f loetletud andmed. 
Võimalike loetavuse probleemide 
vältimiseks esitatakse artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed täiendavalt
teiste vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. fr

Selgitus

Koostisosade loetelu tuleks esitada sõltumata pakendi suurusest. Samas, kuivõrd artikli 14 
lõike 4 kohaldamine ei taga optimaalset loetavust kõikide tarbijate jaoks, võib seda teavet 
esitada ka teiste vahendite abil.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 110/2008 (milles käsitletakse 
piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, 
esitamist, märgistamist ja geograafiliste 
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tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

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

Or. fr

Selgitus

Kuigi on igati põhjendatud, et alkohoolsete jookide eripära arvesse võtmiseks on asjakohane 
kohaldada ajutist erandit, tundub viie aasta pikkune ajavahemik ülemäärasena ning komisjon 
peaks esitama raporti kahe aasta jooksul. Sidususe huvides tuleks siidri ja pirnilikööri suhtes 
kohaldada samuti mainitud erandit.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Transrasvhapete sisalduse näitamine peaks olema kohustuslik. Tarbija jaoks võib olla oluline, 
et kolesterooli sisaldust näidatakse rasvade sisaldusest eraldi.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kiudainete ja valkude sisaldus. 

Or. fr

Selgitus

Hapete, kiudainete ja valkude sisalduse näitamine peaks olema kohustuslik.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 110/2008 (milles käsitletakse 
piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, 
esitamist, märgistamist ja geograafiliste 
tähiste kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlle, 
siidri, pirnilikööri ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid tooteid 
käsitleva kohustusliku toitumisalase teabe 
esitamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
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kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) transrasvhapped; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punktid f ja g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kiudained; välja jäetud
(g) valgud;

Or. fr

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kolesterool,

Or. fr
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Selgitus

Tarbija jaoks võib olla oluline, et kolesterooli sisaldust näidatakse rasvade sisaldusest eraldi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) muud XIII lisa A osas esitatud 
ained.
See teave võib hõlmata ka ülalmainitud 
toitainekategooriate koostisosi, tingimusel 
et on ära näidatud ka toitaine ise.

Or. fr

Selgitus

„Muude ainete” lisamine teenib XIII lisaga sidususe saavutamise huve. Samuti tundub 
olulisena võimalus täpsustada põhikategooriate koostisosi (näiteks omega-3 rasvhapete näol 
on tegemist polüküllastamata rasvhapetega).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.
Andmetele tuleb lisada märge 
„maksimaalsed soovitatavad ööpäevased 
kogused”. Vajadusel väljendatakse 
vitamiinide ja mineraalide sisaldus samuti 
võrdluskoguse protsendina, nagu on 
sätestatud XI lisa A osa punktis 1.

Or. fr
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Selgitus

Andmete esitamine võrdluskoguse protsendimäärana peaks olema kohustuslik. Samas tuleb 
andmete puhul selgelt ära näidata, et toodud kogused ei ole eesmärk, mille poole tuleb 
püüelda, vaid maksimaalsed kogused tüüpilise tarbija jaoks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek ühtlustab käesoleva lõigu muudetud kujul artikliga 29.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõiked 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina ja kõik 
portsjonid on rangelt samasugused.

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

3. Artikli 29 lõike 1 punktides a ja b 
osutatud andmete esitamise märgistuse 
kõige nähtavamas osas üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete puhul, 
mida ei ole mainitud lõikes 2, kehtestab 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
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kohaselt. kuni üleminekuperioodi lõpuni vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Energeetilise väärtuse näitamine portsjoni kohta on tarbijale enamiku toodete puhul märksa 
arusaadavam kui abstraktse 100 grammi kohta. Võrdlusportsjonite suuruse 
kindlaksmääramise viis peab samas olema ühtlustatud, nii et see võimaldab lihtsat võrdlemist 
sama tooteliigi eri markide vahel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Andmed kohustusliku toitumisalase
teabe kohta, välja arvatud artikli 29 lõike 
1 punktis b a osutatud andmed, mida 
väljendatakse artikli 31 lõigetes 2 ja 3 
sätestatud kujul, pannakse samuti 
märgistuse kõige nähtavamale osale. Kui 
need andmed esitatakse koos, peavad need 
olema esitatud selgelt ja järgmises 
järjekorras: energia, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, transrasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

Võrdluskoguste suhtes 
protsendimääradena väljendatud 
toitumisandmed tuleb visuaalselt 
teisendada loetavale ja vahetult 
arusaadavale kujule (näiteks 
histogrammina või sektordiagrammina).

Or. fr

Selgitus

Valkude ja kiudainete sisalduse esitamine on kohustuslik, kuid seda ei tule teha kõige 
nähtavamas osas. Nähtavuse ja lihtsama arusaamise huvides tuleb võrdluskoguste suhtes 
protsendimääradena esitatud andmed teisendada graafilisele kujule.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kohustuslik toitumisalane teave ja 
koostisosi hõlmav teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud koostisosade kohta esitatakse 
koos ja ühes kohas ning vajaduse korral 
esitatakse teave artikli 29 lõikes 2 
osutatud koostisosade kohta XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

Or. fr

Selgitus

Pakendi seljal olev toitumisalane teave peab olema täielik ja hõlmama kõiki toitaineid.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Selgitus

Asjakohasem on näidata teatava toitaine täielikku puudumist, kui mainida selle esinemist 
väheolulisel määral.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ilma et see piiraks artikli 34 lõike 1 
sätete kohaldamist, võib toitumisalast 
teavet esitada graafiliselt või sümbolitega 
artiklis 44 osutatud riikliku 
märgistussüsteemi alusel tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

Or. fr

Selgitus

Võimalikud riiklikud sätted ei või takistada võrdluskoguste suhtes protsendimäärana esitatud 
andmete kujutamist graafiliste vahendite abil.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, v.a lõikes 5 
osutatud, võib kehtestada komisjon. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, võib 
kehtestada komisjon. Toitumisalase teabe 
nende aspektide osas, millele on osutatud 
artiklis 5, esitab komisjon hiljemalt 
üleminekuperioodi lõpuks aruande 
ühenduse tasandil ühtse esitusvormi 
rakendamise kohta, eeskätt seoses lõike 1 
sätetega, mis on seotud artikli 31 lõikega 
3. Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Toitumisalase teabe esitamise ühtlustamine siseturul on vajalik, kuid see osutub võimalikuks 
alles pärast põhjalike uuringute läbiviimist, mis võimaldavad kindlaks määrata, milline 
esitusviis on Euroopa tarbijate jaoks kõige sobilikum.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Mõiste „iseloomulik koostisosa” artikli 2 lõike 2 tähenduses kasutamise eesmärgiks on 
vältida olukorda, kus koostisosa päritolu ei ole tarbija jaoks oluline ning koormab teda 
ülemäärase teabega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).

2. Tingimusel, et lõpptarbija nõudel 
esitatakse talle artikli 9 lõike 1 punktides 
a, b ja f osutatud teave, võivad 
liikmesriigid otsustada, et lõikes 1 osutatud 
kõikide andmete esitust ei nõuta (v. a 
artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 



PE414.258v01-00 20/22 PA\747405ET.doc

ET

andmed).

Or. fr

Selgitus

Eelnevalt pakendamata toodete puhul peab müügikohas olema selgelt välja pandud üksnes 
allergeenide sisaldust hõlmav teade, samas peaks muu oluline teave, näiteks toote koostisosad 
ja päritoluriik olema kättesaadavad tarbija nõudmisel.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ÜKSIKASJAD: „sisaldab 
fenüülalaniiniallikat”

ÜKSIKASJAD: „sisaldab aspartaami”

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärgiks on suurendada teabe arusaadavust kasutajale, nõudes, 
et kasutataks tavamõistet, mitte tehnilist terminit.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Transrasvahappeid sisaldavate 
toitainete puhul tuleb kasutada üht 
järgmistest lausetest:
„sisaldab transrasvhappeid” või „sisaldab 
tahkestatud rasvu” või „sisaldab osaliselt 
tahkestatud rasvu”.
See lause peab paiknema eraldi teiste 
toitainete kohta esitatud andmetest kõige 
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nähtavamal alal ning olema eriti hästi 
loetav.

Or. fr

Selgitus

Transrasvhappeid peetakse tervisele kahjulikuks ja nende kasutamine on mitmes riigis 
keelatud. Transrasvhapete sisalduse äranäitamine on kohustuslik ja see teave peab olema 
eriti nähtav.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – B osa – punktid 1 ja 2 – veerg „Nimetus” 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Õli“ ja 1. „Õli“ ja

– vastavalt vajadusele kas omadussõna 
„taimne” või „loomne” või

– vastavalt vajadusele kas omadussõna 
„taimne” või „loomne” või

– konkreetne taimse või loomse päritolu 
määratlus

– konkreetne taimse või loomse päritolu 
määratlus

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud õli puhul, välja arvatud 
juhul, kui küllastunud rasvade ja 
transrasvhapete kogus on toitumisalases 
teabes ära toodud

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud õli puhul.

2. „Rasv” ja 2. „Rasv” ja

– vajaduse korral omadussõna „taimne” või 
„loomne” või

– vajaduse korral omadussõna „taimne” või 
„loomne” või

– viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

– viide rasva konkreetsele taimsele või 
loomsele päritolule.

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud rasva puhul, välja 
arvatud juhul, kui küllastunud rasvhapete 
ja transrasvhapete kogus on 
toitumisalases teabes ära toodud

Omadussõna „tahkestatud” peab olema 
lisatud tahkestatud rasva puhul.

Or. fr
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Selgitus

Transrasvhappeid peetakse tervisele kahjulikuks ja nende kasutamine on mitmes riigis 
keelatud. Transrasvhapete sisalduse äranäitamine on kohustuslik ja see teave peab olema 
eriti nähtav. Asjaolu, et toitumisalane teave neid hõlmab, ei takista seda, et transrasvhapete 
olemasolu tuleb sõnaselgelt mainida ka koostisosade juures.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – lõige 1 – punkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral järgneb kõnealustele 
andmetele säilitamistingimuste kirjeldus, 
mida tuleb järgida, et toode nimetatud aja 
jooksul säiliks.

Vajaduse korral järgneb kõnealustele 
andmetele säilitamistingimuste kirjeldus, 
mida tuleb järgida, et toode nimetatud aja 
jooksul säiliks. Samuti tuleb ära näidata 
toote säilivusaeg pärast avamist ning 
nõutavad säilitustingimused pärast 
avamist. Viimatimärgitud kohustus ei 
kehti toodete puhul, mille avamine ei
mõjuta nende säilivusaega.

Or. fr

Selgitus

Säilivusaeg pärast avamist on märgitud vaid mõningatele kiiresti riknevatele toodetele. Selle 
teabe esitamise nõuet tuleks laiendada kõikidele toodetele, mille avamine mõjutab nende 
säilivusaega.
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