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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanek toiduainete kohta antava toitumise ja tervist 
puudutava teabe kohta
(KOM(2003)0424 – C6-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2003)0424)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95 vastavalt millele 
Euroopa Komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C6-0329/2003);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi 
(A6–0000/2005);

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub Euroopa Komisjonil asi uuesti parlamenti saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt 
muuta või seda teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 6

6) Tarbijad võivad vastava teabega 
reklaamitud toiduaineid tajuda kui tooteid, 
mis võrreldes sarnaste või teiste toodetega, 
millele niisuguseid toitaineid pole lisatud, 
annavad toiteväärtust puudutava, 
psühholoogilise või mõne muu tervist 
puudutava eelise. See võib ajendada 
tarbijat tegema otsuseid, mis mõjutavad 
konkreetsete toitainete või muude ainete 
osakaalu tema üldises toidus vahetult 
sellisel viisil, mis ei vasta asjakohastele 

6) Tarbijad võivad vastava teabega 
reklaamitud toiduaineid tajuda kui tooteid, 
mis võrreldes sarnaste või teiste toodetega, 
millele niisuguseid toitaineid pole lisatud, 
annavad toiteväärtust puudutava, 
psühholoogilise või mõne muu tervist 
puudutava eelise. See võib ajendada 
tarbijat tegema otsuseid, mis mõjutavad 
konkreetsete toitainete või muude ainete 
osakaalu tema üldises toidus vahetult 
sellisel viisil, mis ei vasta asjakohastele 

  
1 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata.
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teaduslikele soovitustele. Selleks et 
takistada seda võimalikku soovimatut 
efekti, peetakse kohaseks kehtestada 
niisugust teavet kandvatele toodetele teatud 
piirangud. Selles osas on teatud ainete, 
näiteks alkoholi osakaal tootes või toote 
toiteväärtuse profiil sobiv kriteerium 
otsustamaks, kas toode võib teavet kanda.

teaduslikele soovitustele. Selleks et 
takistada seda võimalikku soovimatut 
efekti, peetakse kohaseks kehtestada 
niisugust teavet kandvatele toodetele teatud 
piirangud. Selles osas on teatud ainete 
osakaal tootes või toote toiteväärtuse 
profiil sobiv kriteerium otsustamaks, kas 
toode võib teavet kanda.

Selgitus

Vastavalt artiklile 4.

Muudatusettepanek 2
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 pole üldise toitumise 
raamides soovitatav, samuti ka mono- ja 
polüküllastumata rasvhapete, omastatavate 
süsivesikute osakaalu, välja arvatud 
suhkru, vitamiinide, mineraalainete, 
proteiinide ja ballastainete osakaal. 
Toiteväärtuse profiilide määramisel 
arvestatakse erinevaid toiduainete 
kategooriaid ning nende toiduainete 
tähtsust ja rolli üldises toitumises. 
Vajalikuks võivad osutuda erandid 
juurdunud toitaineprofiilide osas teatud 
kindlatele toiduainetele või toiduainete 
kategooriatele sõltuvalt nende rollist ja 
tähtsusest elanikkonna toitumiskäitumises. 
See nõuaks kompleksset tehnilist 
pingutust; komisjonile tuleks teha 
ülesandeks vastavate meetmete 
kehtestamine.

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 pole üldise toitumise 
raamides soovitatav, samuti ka mono- ja 
polüküllastumata rasvhapete, omastatavate 
süsivesikute osakaalu, välja arvatud 
suhkru, vitamiinide, mineraalainete, 
proteiinide ja ballastainete osakaal. 
Toiteväärtuse profiilide määramisel 
arvestatakse erinevaid toiduainete 
kategooriaid ning nende toiduainete 
tähtsust ja rolli üldises toitumises. 
Vajalikuks võivad osutuda erandid 
juurdunud toitaineprofiilide osas teatud 
kindlatele toiduainetele või toiduainete 
kategooriatele sõltuvalt nende rollist ja 
tähtsusest elanikkonna toitumiskäitumises. 
See nõuaks kompleksset tehnilist 
pingutust; komisjonile tuleks teha 
ülesandeks vastavate meetmete 
kehtestamine pärast konsulteerimist 
ametiga.
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Selgitus

Vastavalt artiklile 4.

Muudatusettepanek 3
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; 
mööndust tuleks siiski teha väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete teatavate 
struktuuriliste ja organisatsiooniliste 
piirangute suhtes. 

Selgitus

Tõstmaks vastavalt artiklile 14 esile väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ees olevaid 
mõningaid raskusi, nagu näiteks suutmatus tõlkida toitumist puudutav teave erinevatesse 
keeltesse.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 19

19) Mitmekesine ja tasakaalustatud toit on 
hea tervise eeltingimus ja üksikutel 
toodetel on suhteline tähtsus kogu 
toitumise kontekstis ning selline toit on 
üks mitmest tegurist, mis mõjutab teatavate 
haiguste puhkemist inimestel. Muud
tegurid nagu vanus, geneetiline 
eelsoodumus, kehalise aktiivsuse tase, 
tubaka ja muude narkootikumide 
tarvitamine, keskkonnamõjud ja stress 
võivad kõik mõjutada haiguste puhkemist 
inimestel. Seetõttu tuleks haiguse ohu 
vähendamist puudutava teabe kohta 
kohaldada kindlaid märgistamisnõudeid.

19) Mitmekesine ja tasakaalustatud toit, 
mille puhul võetakse arvesse 
liikmesriikides olemasolevaid erinevaid 
toitumisharjumusi, mis väärivad 
austamist ja säilitamist, on hea tervise 
eeltingimus ja isegi vaid üksainus toode 
võib olla vaieldamatu tähtsusega 
toitumisele tervikuna; samuti on toit üks 
mitmest tegurist, mis mõjutab teatavate 
haiguste puhkemist inimestel. Muud 
tegurid nagu vanus, geneetiline 
eelsoodumus, kehalise aktiivsuse tase, 
tubaka ja muude narkootikumide 
tarvitamine, keskkonnamõjud ja stress 
võivad kõik mõjutada haiguste puhkemist 
inimestel. Seetõttu tuleks haiguse ohu 
vähendamist puudutava teabe kohta 
kohaldada kindlaid märgistamisnõudeid.
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Selgitus

Tahetakse tagada hea tervise jaoks olulise tähtsusega tüüpiliste toodete tootmine ja 
turustamine.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 26

26) Vaja on üleminekuaega, et 
toiduainetootjad saaksid käesoleva määruse 
sätetega kohaneda.

26) Vaja on üleminekuaega, et 
toiduainetootjad, eriti väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted saaksid käesoleva 
määruse sätetega kohaneda.

Selgitus

Toomaks esile väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kogetud raskused seda liiki 
seadusandlike muudatustega kohanemisel. 

Muudatusettepanek 6
Artikli 1 lõige 3

3. Toiteväärtust ja tervist puudutavat 
teavet, mis ei vasta käesoleva määruse 
sätetele, mõistetakse kui eksitavat 
reklaami nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ 
tähenduses.

3. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma 
et see piiraks järgmisi ühenduse 
õigusakte:

- nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiiv 
89/398/EÜ eritoiduks ettenähtud 
toiduaineid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta1 ja selle 
alusel vastu võetud direktiivid;
- nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiiv 
80/777/EÜ, millega ühtlustatakse 
liikmesriikide seadused looduslike 
mineraalvete kasutamise ja turustamise 
kohta2;
- nõukogu 3. novembri 1998. aasta 
direktiiv 98/83/EÜ inimeste joogivee 
kvaliteedi kohta3.
1 EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.
2 EÜT L 229, 30.8.1980, lk 1.
3 EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32.
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Selgitus

Tuleb teha üsna selgeks, et olemasolevad ühenduse õigusaktid teatavate toiduainete kohta 
jäävad jõusse.

Muudatusettepanek 7
Artikli 1 lõige 4

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma 
et see piiraks konkreetseid õigussätteid 
eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta, 
mis on sätestatud ühenduse õigusaktides.

kustutatud

Muudatusettepanek 8
Artikli 2 sissejuhatav osa

Käesoleva määruse kohaldamisel 
kasutatakse mõisteid “toit”, “toidukäitleja”, 
“turuleviimine” ja “lõpptarbija”, mis on 
esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 ja 
artikli 3 lõigetes 3, 8 ja 18.

Käesoleva määruse kohaldamisel:

a) kasutatakse mõisteid “toit”, 
“toidukäitleja”, “turuleviimine” ja 
“lõpptarbija”, mis on esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
178/20021 artiklis 2 ja artikli 3 lõigetes 3, 8 
ja 18.

b) kasutatakse mõistet “toidulisand”, mis 
on esitatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiivis 
2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta1, ning mõisteid “toitumisalase 
teabega märgistus”, “valk”, “süsivesik”, 
“suhkrud”, “rasv”, “küllastunud 
rasvhapped”, “monoküllastunud 
rasvhapped”, “polüküllastunud 
rasvhapped” ja “kiudained”, mis on 
esitatud nõukogu direktiivis 90/496/EMÜ;
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c) samuti kasutatakse mõistet 
“märgistus”, mis on esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta toiduainete märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamist käsitleva
direktiivi 2000/13/EÜ2 artikli 1 lõike 3 
punktis a.
1 EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.
2 EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.

Selgitus

Jätkuvalt kasutatakse Euroopa toiduaineid käsitlevates õigusaktides esitatud kõiki mõisteid.

Muudatusettepanek 9
Artikli 2 punkt 8

8) “keskmine tarbija” tähendab tarbijat, kes 
on mõistlikult hästi teavitatud ning on 
mõistlikult tähelepanelik ja kaalutlev.

8) “keskmine tarbija” tähendab tarbijat, kes 
on nõuetekohaselt teavitatud ning on 
mõistlikult tähelepanelik ja kaalutlev. Kui 
toitumist või tervist puudutav teave on 
mõeldud teatavale rühmale, siis tuleb 
arvesse võtta selles rühmas olevate 
inimeste keskmist arvu.

Selgitus
Tagamaks kaitset teatavatele tarbijarühmadele, nagu lastele, vanuritele ja teistele erilistele 
riskirühmadele.

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 lõike 2 punkt a

a) olema vale või eksitav; a) olema vale, mitmetähenduslik või 
eksitav;

Muudatusettepanek 11
Artikli 3 lõike 2 punkt c

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

c) väita või vihjata, et tasakaalustatud ja 
mitmekesine toit ei saa anda üldiselt 
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vajalikke toitainekoguseid; vajalikke toitainekoguseid; riigiasutused 
võivad lubada erandeid vastavalt artiklile 
21;

Selgitus

Vastamaks vajadusele võimaldada igal liikmesriigil käsitleda teatud valdkondades esile 
kerkivaid mis tahes toitumisalaseid puudusi ja austada toitumisharjumusi igas liikmesriigis.

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 pealkiri

Toitumist ja tervist puudutava teabe 
kasutamise piirangud

Toitumist ja tervist puudutava teabe 
kasutamise tingimused

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõige 1

1. 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist kehtestab komisjon vastavalt 
artikli 23 lõike 2 menetlusele spetsiifilised 
toiteväärtuse profiilid, mis peavad 
toiduainetel või konkreetsetel toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toitumist või tervist puudutavat teavet.

1. 24 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist, pärast nõupidamist ametiga
kehtestab komisjon vastavalt artikli 23 
lõike 2 menetlusele spetsiifilised 
toiteväärtuse profiilid, mis peavad 
toiduainetel või konkreetsetel toiduainete 
kategooriatel olema, et need võiksid kanda 
toitumist või tervist puudutavat teavet.

Toiteväärtuse profiilid kehtestatakse 
eelkõige toiduainetes olemasolevatele 
järgmiste toitainete kogustele viidates:

Toiteväärtuse profiilid toiduainete või 
konkreetsete toiduainete kategooriate 
kohta kehtestatakse eelkõige järgmist 
arvesse võttes:

a) rasv, küllastunud rasvhapped, 
transrasvhapped

- toiduainetes sisalduvate teatud toitainete 
ja muude ainete kogused;

b) suhkur - toiduainete (või toiduainete 
kategooriate) panus ja tähtsus toitumisele, 
kusjuures nõuetekohaselt arvestatakse 
toitumisharjumusi ja tarbimistavasid 
erinevates liikmesriikides;

c) sool/naatrium. - toiduainete või toiduainete kategooriate 
üldine toitainesisaldus ja teaduslikult 
tõestatult tervisele kasulikku mõju 
avaldavate toitainete olemasolu.
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Toiteväärtuse profiilid põhinevad toitumise 
ja toiteväärtuse teaduslikul teadmusel ja 
selle tähtsusel tervisele ning eriti toitainete 
ja teiste toitumisfüsioloogilise mõjuga 
ainete tähtsusel krooniliste haiguste osas. 
Toiteväärtuse profiilide kehtestamisel 
kasutab komisjon ameti nõuandeid ja 
konsulteerib huvirühmadega, eriti 
toiduainetööstuse ja tarbijate ühendustega.

Toiteväärtuse profiilid põhinevad toitumise 
ja toiteväärtuse teaduslikul teadmusel ja 
selle tähtsusel tervisele. Toiteväärtuse 
profiilide kehtestamisel kasutab komisjon 
ameti nõuandeid ja konsulteerib 
huvirühmadega, eriti toiduainetööstuse ja 
tarbijate ühendustega.

Erandid ja uuendused vastavate teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.

Teatud erandid kohustusest austada 
toiteväärtuseprofiile, et kanda tervist 
puudutavat teavet ja uuendusi teaduslike 
arengute arvestamiseks võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetluse 
kohaselt.

Selgitus

Riiklike profiilide või sarnaste süsteemide kasutamine erinevates riikides on näidanud, et 
selliste süsteemide puhul on vaja ulatuslikku konsulteerimist ja et nende arendamine võtab 
aastaid. Saadud kogemuste valguses on 18 kuud liiga lühike ajaperiood ja seetõttu pakume 
välja 24 kuud.

Väga oluline on, et toiteväärtuse profiilidel oleks kindel teaduslik alus. Euroopa 
Toiduohutuse Ameti (EFSA) arvamus on seetõttu oluline eeltingimus toiteväärtusprofiilide 
edasiseks arendamiseks. EFSA arvates peaks ta uurima konkreetses toiduaines või toiduaine 
kategoorias leiduvate kõikide toiduainete panust ja iga toiduaine või toiduainete kategooria 
rolli kogu toitumises.

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 on lubatud toitumist 
puudutav teave, mis puudutab rasva, 
küllastunud rasvhapete, transrasvhapete ja 
suhkru, soola/naatriumi koguste 
vähendamist, kui see vastab käesolevas 
määruses sätestatud tingimustele.

2. Erandina lõikest 1 on lubatud toitumist 
puudutav teave, mis puudutab rasva, 
küllastunud rasvhapete, transrasvhapete ja 
suhkru, soola/naatriumi vähendamist, 
viitamata selle toitaine konkreetsele 
kriteeriumile, mille kohta teave käib, kui 
see vastab käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele.

Muudatusettepanek 15
Artikli 5 lõike 1 punkt a

a) tõestatakse üldiselt tunnustatud a) tõestatakse üldiselt tunnustatud 
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teaduslike andmete põhjal, et selle aine 
olemasolul, mille kohta teave käib, või 
selle puudumisel või vähendatud sisaldusel 
on toitumisfüsioloogiline positiivne mõju;

teaduslike andmete põhjal, et toitaine või 
muu aine olemasolul, mille kohta teave 
käib, või selle puudumisel või vähendatud 
sisaldusel on toitumisfüsioloogiline 
positiivne mõju;

Selgitus

Vastavalt artiklile 4.

Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõike 1 punkt b

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

Selgitus

Vastavalt artiklile 4.

Muudatusettepanek 17
Artikli 5 lõike 1 punkt c 

c) kohaldatavuse korral aine, mille kohta 
teave on esitatud ameti jaoks kasutataval 
kujul;

c) kohaldatavuse korral toitaine või muu
aine, mille kohta teave on esitatud ameti 
jaoks kasutataval kujul;

Selgitus

Vastavalt artiklile 4.

Muudatusettepanek 18
Artikli 5 lõike 1 punkt d

d) toote kogus, mille tarbimist võib 
põhjendatult eeldada, annab vastavalt 
ühenduse õigusaktides sätestatule olulise 
koguse ainest, mille kohta teave käib, või 
kui selline õigusnorm puudub, siis olulises 
koguses, mis annab väidetava 
toitumisfüsioloogilise mõju, mis on 
kehtestatud üldiselt tunnustatud teaduslike 

d) toote kogus, mille tarbimist võib 
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 annab 
väidetava toitumisfüsioloogilise mõju, mis 
on kehtestatud üldiselt tunnustatud 
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andmetega; teaduslike andmetega;

Selgitus

Vastavalt artiklile 4.

Muudatusettepanek 19
Artikli 10 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Tervist puudutav teave on lubatud ainult 
siis, kui järgmine teave on toodud
märgisel:

2. Tervist puudutav teave on lubatud ainult 
siis, kui märgistamisel on toodud järgmine 
teave, või kui selline märgis puudub, siis 
esitlemisel ja reklaamimisel:

Selgitus

Tagamaks, et määrus hõlmab ka mis tahes tooteid, mis ei kanna märgist.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 11

Kaudne tervist puudutav teave Teatava tervist puudutava teabe 
kasutamise piirangud 

1. Lubatud pole järgmine kaudne tervist 
puudutav teave:

1. Lubatud pole järgmine tervist puudutav 
teave:

a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele 
seoses üldise tervise ja enesetundega; 

a) teave, mis jätab mulje, et toiduainest 
loobumine võib tervist tõsiselt kahjustada;
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b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone;;

b) teave, mis puudutab kehakaalu 
alanemise määra või kogust;;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab saledaks 
tegevatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või määrale või tänu 
kasutamisele saavutatavale võimalikule 
kehakaalu alanemisele või näljatunde 
vähenemisele või küllastustunde 
suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote 
tarbimisele;
d) teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või jätab 
mulje, et toiduainest loobumine võib 
tervist kahjustada.
2. Samuti avaldab komisjon pärast 
ametiga konsulteerimist üksikasjaliku 
juhise käesoleva artikli rakendamiseks, 
kus see on asjakohane.

2. Lubatud ei ole järgmine tervist 
puudutav teave, kui see ei ole 
selgesõnaliselt sätestatud artikli 10 lõikes 
1 ja artikli 13 lõikes 1 viidatud loaga:
a) teave, mis viitab toitaine või toiduaine 
üldistele, mittespetsiifilistele eelistele 
seoses üldise tervisega ja enesetundega;
b) teave, mis puudutab psüühilisi 
funktsioone või käitumisfunktsioone;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ 
kohaldamist, teave, mis viitab saledaks 
tegevatele või kehakaalu kontrollivatele 
omadustele või tänu kasutamisele 
saavutatavale võimalikule kehakaalu 
alanemisele või näljatunde vähenemisele 
või küllastustunde suurenemisele või 
vähenenud energiaomastamisele tänu 
toote tarbimisele;
3. teave, mis tugineb arstide või teiste 
tervishoiusektori spetsialistide, vastavate 
kutseliitude või heategevuslike 
organisatsioonide nõuandele või jätab 
mulje, et toiduainest loobumine võib 
tervist kahjustada, on lubatud ainult siis, 
kui:
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a) kõnealuse teabe on andnud riigi- või 
ühenduse ametite poolt tunnustatud 
organisatsioon;
b) kahe osapoole vahel on kirjalik 
kokkulepe;

c) üksikasjad soovituse põhipunktide 
kohta on avaldatud hõlpsasti 
juurdepääsetavas vormis (näiteks ettevõtte 
või tunnustatud organisatsiooni 
kodulehtedel).
4. Samuti avaldab komisjon pärast ameti, 
toiduainetööstuse ja tarbijatega 
konsulteerimist üksikasjaliku juhise lõike 
2 rakendamiseks.

Selgitus

Käesolev määrus hõlmab tervist ja toitumist puudutavat teavet, mis on teaduslikult tõestatud 
ja mida on hinnanud Euroopa Toiduohutuse Amet.

Olemasolevate toiduainete mitmekesisust arvestades on ebatõenäoline, et vaid üks toiduaine 
on toitaine või olulise aine allikas. Seetõttu tuleb pidada tarbijaid eksitavaks teavet, et 
konkreetse toiduaine tarbimata jätmine mõjutab tervist.

Teavet, mis viitab üldisele kasule psüühiliste funktsioonide ja käitumisfunktsioonide suhtes või 
näljatunde vähenemisele või küllastustunde suurenemisele või vähenenud 
energiaomastamisele tänu toote tarbimisele, tuleks lubada vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja 
artikli 13 lõikele 1.

Praegu on kõige olulisem teha uurimistööd ja teaduslikult tõestatava teabe keelamine 
õõnestaks nii Euroopa Liidu teaduslike eesmärkide täitmiseks tehtavaid pingutusi kui ka 
Euroopa toiduainetööstuse uuendussuutlikkust. Samuti jätaks see Euroopa tarbijad ilma 
tervislikest alternatiividest, mis parandaks nende toitumist.

Mõnedes liikmesriikides on juurdunud tava, et arstid või teised tervishoiusektori spetsialistid, 
vastavad kutseliidud või heategevuslikud organisatsioonid kinnitavad konkreetset teavet. Seda 
tava võiks lubada ka ELis, kui tervishoiuspetsialistid ja/või organisatsioonid vastavad 
järgmistele kriteeriumitele:
1. tervishoiuspetsialistid ja/või organisatsioonid peavad olema saanud pädevate riigiasutuste 
tunnustuse;
2. osapoolte vahel on kirjalik leping;
3. üksikasjad soovituste kohta on avalikkusele saadaval.

Muudatusettepanek 21
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Artikli 12 lõige 1

1. Erinevalt artikli 10 lõikest 1 tohib anda 
tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne teise aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele, tuginedes juurdunud ja 
vaieldamatutele teaduslikele tulemustele, ja 
mida keskmine tarbija mõistab õigesti, kui 
see kuulub lõikes 2 ettenähtud nimekirja.

1. Tervist puudutavat teavet, mis kirjeldab 
toitaine või mõne teise aine tähtsust 
kasvamisele, arengule ja organismi 
normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele, tuginedes juurdunud ja 
vaieldamatutele teaduslikele tulemustele, ja 
mida keskmine tarbija mõistab õigesti, 
tohib anda ilma artiklites 14–17 viidatud 
loamenetlust läbimata, kui see kuulub 
lõikes 2a ettenähtud nimekirja.

Selgitus

Selgitamaks, et kõnealust liiki teave ei kuulu loamenetluse alla (artiklid 14–17), vaid sellest 
tuleb lihtsalt teavitada.

Muudatusettepanek 22
Artikli 12 lõige 2

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

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

Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
komisjon vastavalt artikli 23 menetlusele 
[kolm aastat pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
lõike 1 kohase ühenduse lubatud teabe 
nimekirja, mis kirjeldab toitaine või mõne 
teise aine tähtsust kasvamisele, arengule 
ja organismi normaalsetele 
füsioloogilistele funktsioonidele.
Antud nimekirja muudatuse võtab 
komisjon vastu omal initsiatiivil või mõne 
liikmesriigi taotluse põhjal vastavalt 
artiklile 23. 

Muudatusettepanek 23
Artikli 12 lõige 2 a (uus)
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2 a. Pärast ametiga konsulteerimist võtab 
komisjon vastavalt artikli 23 menetlusele 
… [kolm aastat pärast antud määruse 
vastuvõtmise kuu viimast päeva] vastu 
lõike 1 kohase ühenduse lubatud teabe 
nimekirja, mis sisaldab kirjeldavaid 
näiteid teabe sõnastuse kohta ja mis 
kirjeldab toitaine või mõne teise aine 
tähtsust kasvamisele, arengule ja 
organismi normaalsetele füsioloogilistele 
funktsioonidele

Selgitus

Selgitamaks, et kõnealust teavet tuleb kasutada kindlas kontekstis.

Muudatusettepanek 24
Artikli 12 lõige 2 b (uus)

2 b. Antud nimekirja muudatuse võtab 
komisjon vastu pärast ametiga 
konsulteerimist omal initsiatiivil või mõne 
liikmesriigi taotluse põhjal vastavalt 
artiklile 23.

Selgitus

Konsulteerida tuleks Euroopa Toiduohutuse Ametiga.

Muudatusettepanek 25
Artikli 12 lõige 3

3. Alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast võivad toiduainetootjad kuni 
lõikes 2 nimetatud nimekirja 
vastuvõtmiseni anda oma vastutusel lõikes 
1 nimetatud tervist puudutavat teavet, kui 
see vastab käesolevale määrusele ja 
asjassepuutuvatele riiklikele eeskirjadele; 
see kehtib, ilma et piiraks artiklile 22 
vastavate kaitsemeetmete kohaldamist.

kustutatud

Selgitus

Vt artikli 26 täiendust.
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Muudatusettepanek 26
Artikli 14 lõige 1

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

1. Artikli 10 lõikes 1 nimetatud loa 
saamiseks tuleb esitada taotlus vastavalt 
järgmistele lõikudele..

Amet:
a) kinnitab taotluse saamist kirjalikult 14 
päeva jooksul pärast selle laekumist. 
Kinnituses on märgitud laekumise 
kuupäev;
b) teavitab liikmesriike ja komisjoni kohe 
taotlusest ja annab nende käsutusse nii 
taotluse enda kui ka kogu taotleja esitatud 
lisateabe;
c) annab avalikkuse käsutusse lõike 3 
punktis f nimetatud toimiku kokkuvõtte.

Muudatusettepanek 27
Artikli 14 lõige 1 a (uus)

1 a. Taotlus tuleb esitada liikmesriigi 
pädevale riigiasutusele.
a) Pädev riigiasutus:
i) kinnitab taotluse saamist kirjalikult 14 
päeva jooksul pärast selle laekumist. 
Kinnituses on märgitud laekumise 
kuupäev;
ii) teavitab viivitamata ametit; ja
iii) annab ameti käsutusse nii taotluse 
enda kui ka kogu taotleja esitatud 
lisateabe.
b) Amet:
i) teavitab liikmesriike ja komisjoni kohe 
taotlusest ja annab nende käsutusse nii 
taotluse enda kui ka kogu taotleja esitatud 
lisateabe;
ii) annab avalikkuse käsutusse lõike 2 
punktis f nimetatud toimiku kokkuvõtte.
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Selgitus

Muudatusettepanekus esitatakse üksikasjalikumalt loamenetlus ja soovitakse tuua esile 
raskused, mida on kogenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, suutmata tõlkida teavet 
erinevatesse keeltesse. Komisjoni ülesandeks on esitada vastavad ettepanekud.

Muudatusettepanek 28
Artikli 14 lõike 2 punkt b

b) toiduaine või toiduaine kategooria, mille 
kohta tuleb esitada tervist puudutav teave, 
ning selle erilised omadused;

b) toitaine või muu aine või toiduaine või 
toiduaine kategooria, mille kohta tuleb 
esitada tervist puudutav teave, ning selle 
erilised omadused;

Selgitus

Muudatusettepanekus esitatakse üksikasjalikumalt loamenetlus ja soovitakse tuua esile 
raskused, mida on kogenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, suutmata tõlkida teavet 
erinevatesse keeltesse. Komisjoni ülesandeks on esitada vastavad ettepanekud.

Muudatusettepanek 29
Artikli 14 lõigk 2 punkt e

e) ettepanek tervist puudutava teabe 
sõnastuse kohta – kõigis ühenduse keeltes 
–, mille lubamist taotletakse, vajadusel 
koos kasutamise eritingimustega;

e) ettepanek tervist puudutava teabe 
sõnastuse kohta – kõigis ühenduse keeltes 
–, mille lubamist taotletakse, vajadusel 
koos kasutamise eritingimustega; 
konkreetsed kirjeldavad meetmed väike-
ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks 
võib vastu võtta vastavalt artikli 23 lõikes 
2 viidatud menetlusele; 

Muudatusettepanek 30
Artikli 14 lõige 4

4. Enne kuupäeva, millest alates käesolev 
määrus jõustub, avaldab amet üksikasjaliku 
juhise, et lihtsustada taotlejatel taotluste 
koostamist ja esitamist.

4. Enne kuupäeva, millest alates käesolev 
määrus jõustub, määratleb ja avaldab amet 
üksikasjaliku juhise, et lihtsustada 
taotlejatel taotluste koostamist ja esitamist. 

Muudatusettepanek 31
Artikli 15 lõige 1
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1. Amet püüab oma hinnangu koostamisel 
pidada kinni kolmekuulisest tähtajast alates 
kehtiva taotluse laekumisest. See tähtaeg 
katkestatakse alati siis, kui amet nõuab 
taotlejalt vastavalt lõikele 2 lisateavet.

1. Amet püüab oma hinnangu koostamisel 
pidada kinni kuuekuulisest tähtajast alates 
kehtiva taotluse laekumisest. See tähtaeg 
katkestatakse alati siis, kui amet nõuab 
taotlejalt vastavalt lõikele 2 lisateavet..

Muudatusettepanek 32
Artikli 15 lõige 2

2. Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt 
taotluse dokumentide esitamist kindla 
tähtaja jooksul. 

2. Amet või pädev riigiasutus Ameti 
vahendusel võib vajadusel nõuda taotlejalt 
taotluse dokumentide esitamist kindla 
tähtaja jooksul.

Muudatusettepanek 33
Artikkel 19

Andmekaitse Konfidentsiaalsus, andmekaitse ja 
omandatud õiguste austamine

a) Konfidentsiaalsus
1. Loaomanik võib näidata, millist 
käesoleva määruse kohaselt esitatut teavet 
soovib ta käsitleda konfidentsiaalsena, 
sest selle avaldamine võiks oluliselt 
kahjustada tema konkurentsivõimet. 
Sellistel juhtudel tuleb esitada 
kontrollitavad põhjused.
2. Pärast taotlejaga konsulteerimist 
otsustab komisjon, millist teavet peale 
lõikes 3 sätestatu tuleks hoida 
konfidentsiaalsena, ja teavitab taotlejat 
oma otsusest.
3. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist 
teavet:
i) tervist puudutavaid erilisi omadusi 
andvate toiduainete nimetus ja olulised 
tunnused;
ii) katseklaasis, loomadel ja inimestel 
vastavalt vajadusele tehtud uurimistöö 
tulemused, mis on oluline toiduainete ja 
nende koostisosade mõju hindamisel 
inimeste toitumisele ja tervisele;
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iii) toiduainete või nende koostisosade 
avastamise või nende koguse määramise 
meetodid, mida võidakse vajada 
ametlikuks kontrolliks;
4. Hoolimata lõikest 2 peab amet 
nõudmise korral esitama komisjonile ja 
liikmesriikidele kogu enda valduses oleva 
teabe, sh lõike 2 alusel konfidentsiaalseks 
tunnistatud teabe.
5. Amet peab järgima Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. 
aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 
põhimõtteid üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni dokumentidele1, 
käsitledes ameti valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu taotlusi.
6. Liikmesriigid, komisjon ja amet 
hoiavad konfidentsiaalsena kogu teabe, 
mis on tunnistatud konfidentsiaalseks 
vastavalt lõikele 2, välja arvatud juhul, 
kui selline teave tuleb muuta avalikuks, 
kaitsmaks inimeste tervist. Liikmesriigid 
käsitlevad käesoleva määruse alusel 
saadud dokumentidele juurdepääsu 
avaldusi vastavalt määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artiklile 5.
7. Kui taotleja võtab avalduse tagasi või 
on avalduse tagasi võtnud, siis 
liikmesriigid, komisjon ja amet hoiavad 
konfidentsiaalsena äri- ja tööstusteabe, sh 
teadus- ja arendustegevust puudutava 
teabe, samuti teabe, mille 
konfidentsiaalsuses komisjon ja taotleja 
on lahkarvamusel.
b) Andmekaitse

1. Teadusandmeid ja muud teavet, mis 
sisaldub artikli 14 lõikes 2 nõutud taotluse 
toimikus, ei tohi seitsmeaastase perioodi 
jooksul alates loa andmise kuupäevast 
kasutada hilisema taotleja kasuks, välja 
arvatud eeldusel, et see hilisem taotleja on 
varasema taotlejaga kokku leppinud, et 
neid andmeid ja seda teavet võib kasutada, 
kui:

1. Teadusandmeid ja muud teavet, mis 
sisaldub artiklis 10 nõutud taotluse 
toimikus ja mis on kaitstud artikliga 19, ei 
tohi seitsmeaastase perioodi jooksul alates 
loa andmise kuupäevast kasutada teise
taotleja kasuks, välja arvatud eeldusel, et 
see teine taotleja on varasema taotlejaga 
kokku leppinud, et neid andmeid ja seda 
teavet võib kasutada.
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a) algne taotleja deklareeris 
teadusandmed ja muu teabe algse taotluse 
ajahetkel konfidentsiaalsena; ja 

2. Seitsmeaastase perioodi lõppedes võib 
amet kasutada teaduslike andmete ja 
taotluse toimikus sisalduva teabe alusel 
korraldatud kõikide või osade hindamiste 
tulemusi teise taotleja kasuks.

b) algsel taotlejal oli algse taotluse 
esitamise ajal eranditu õigus 
konfidentsiaalsete andmete kasutamisele; 
ja

c) tervist puudutavat teavet poleks saanud 
lubada ilma konfidentsiaalsete andmete 
esitamiseta algse taotleja poolt.

c) Omandatud õiguste austamine

Taotluse esitamine, vastuvõtutõend või 
teabele loa andmine ei piira mis tahes 
intellektuaalomandi õigust, mis taotlejal 
võib olla sellele teabele või mis tahes 
teaduslikele andmetele või taotluse 
toimikus sisalduvale teabele. Nimetatud 
õigusi käsitletakse vastavalt ühenduse 
seadusele või mis tahes riikliku seaduse 
sätetele, mis ei ole vastuolus ühenduse 
seadusega.

1 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Selgitus

Selleks, et ergutada investeeringuid uurimistöösse, edendada uuendust ja tagada õiglane 
konkurents, on vaja piisavat andmekaitset. Taotlejad peaksid vastavalt kontrollitavate 
põhjuste sättele ja kokkuleppel komisjoniga suutma näidata, millist teavet tuleks hoida 
konfidentsiaalsena, sest selle avaldamine võiks oluliselt õõnestada nende konkurentsivõimet. 
Kui taotleja võtab oma avalduse tagasi, siis peaksid liikmesriigid, komisjon ja amet esitatud 
äri- ja tööstusteabe konfidentsiaalsena hoidma. Teaduslike andmete ja taotluses sisalduva 
muu teabe kasutamist, mis on kaitstud artikliga 19, ei tohiks teisele taotlejale teha teatavaks 
seitsmeaastase perioodi jooksul, kui eelmine taotleja ei ole selleks oma luba andnud.

Muudatusettepanek 34
Artikkel 26

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

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

See kehtib alates [avaldamisele järgneva 
kuuenda kuu esimesest päevast].

See kehtib alates [avaldamisele järgneva 
kaheksateistkümnenda kuu esimesest 
päevast].

Enne nimetatud kuupäeva turule viidud 
või märgistatud toiduaineid, mis ei vasta 
käesolevale määrusele, võib turustada kuni 
[avaldamisele järgneva üheteistkümnenda 
kuu viimase päevani].

Enne käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva turule viidud või 
märgistatud toiduaineid, mis ei vasta 
määrusele, võib turustada kuni [avalduse 
esitamisele järgneva üheteistkümnenda kuu 
viimase päevani] või kuni nende 
säilimisaja lõpuni, olenevalt, kumb 
periood on pikem.

Alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast võivad toiduainetootjad kuni 
artikli 12 lõikes 2a nimetatud nimekirja 
vastuvõtmiseni anda enda vastutusel 
artikli 12 lõikes 1 nimetatud tervist 
puudutavat teavet, kui see vastab 
käesolevale määrusele ja 
asjassepuutuvatele riiklikele eeskirjadele; 
see kehtib, ilma et piiraks artikli 22 
kohaseid kaitsemeetmeid.
Kooskõlas olemasolevate seadussätetega 
kasutatavat tervist puudutavat teavet, v.a 
artikli 12 lõikes 1 viidatud teave, mis on 
antud toiduainete, toiduainete 
kategooriate või toiduainete koostisosade 
kohta käesolevat määruse jõustumise ajal, 
võib jätkuvalt kasutada tingimusel, et 
taotlus esitatakse vastavalt artiklile 14 
kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja enne 
kuue kuu möödumist pärast lõpliku otsuse 
vastuvõtmist vastavalt artiklile 16.

Selgitus

Tuleb koostada säte 18-kuulise üleminekuperioodi kohta. Enne käesoleva määruse jõustumist 
turule viidud toiduainete piiramatut müüki tuleks lubada kuni nende säilimisaja lõpuni, nagu 
seda on lubatud ka eelnevate ühenduse õigusaktidega. See artikkel näeb ette ka 
üleminekumeetmed teabe kohta, mis on seaduslikult juba turule viidud ja mis ei ole artiklis 12 
viidatud ühenduse nimekirjas ning milleks seega on vaja konkreetset nõusolekut. 
Mitmekuuline periood võib osutuda vajalikuks, et muuta märgistust pakendil ja toiduainete 
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muudel koostisosadel. Rakendamise tähtajas tuleks arvestada nii piiratud säilimisajaga 
tooteid, mille puhul pakendi ja muude muudatuste tegemiseks võib kuluda mitmeid kuid, kui 
ka pika säilimisajaga tooteid, mis on käesoleva määruse avaldamise ajaks juba toodetud.

Muudatusettepanek 35
Lisa, jagu pealkirjaga „VÄHESE ENERGIASISALDUSEGA“, lõige 1 

Teavet, et toiduaine on vähese 
energiasisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt samatähenduslikku teavet võib 
anda ainult siis, kui toode sisaldab vähem
kui 40 kcal (170 kJ)/100 g ja vähem kui 20 
kcal (80kJ)/100 ml.

Teavet, et toiduaine on vähese 
energiasisaldusega, ja tarbija jaoks 
tõenäoliselt samatähenduslikku teavet võib 
anda ainult siis, kui toode ei sisalda 
rohkem kui 40 kcal (170 kJ)/100 g (tahked 
ained) ega rohkem kui 20 kcal (80kJ)/100 
ml (vedelikud), kui toiduaine ei ole 
lauamagusaine.

Selgitus

Lauamagusained on välja töötatud tarbijale kasutamiseks väga väikestes kogustes, oluliselt 
väiksemates kui 100 g või 100 ml, näiteks väikese tabletina kohvis. Lauamagusainete väga 
intensiivne magusus muudab ühikutel 100 g või 100 ml põhinevad mõõtmised mõttetuks ja 
tarbijaid eksitavaks. Kui 100 g või 100 ml lauamagusainetel võib olla „normaalne“ 
süsivesikute ja energia väärtus kuni 400 kcal, siis väike tablett võib sisaldada ainult 0–2 kcal. 
Tarbija ei tarbiks kõnealust toiduaine liiki mitte kunagi kogustes 100 g või 100 ml (mõnedel 
juhtudel vastaks see umbes 2000 lauamagusaine tabletile). Seetõttu ei tohiks me antud liiki 
toiduaine kategooriast rääkides sellisele mõõtmisele viidata. Lauamagusained on 
spetsiifiliselt mõeldud olema vähese energiasisaldusega ja energiavabad ning neid tuleb 
tarbijale sellistena esitleda (paljudes liikmesriikides märgistavad lauamagusainete tootjad 
tõepoolest oma tooteid 100 g tabeli ja ühiku tabeliga, näiteks kcal tableti kohta, mille puhul 
näidatakse, et tarbija poolt tegelikult tarbitava iga ühiku korral on energiaväärtus nii väike 
kui 0–2 kcal). Seetõttu on täiesti seaduslik, et lauamagusained peaksid kandma teavet 
„vähese energiasisaldusega“ või tablettide ja vedelike korral „energiavaba“.

Muudatusettepanek 36
Lisa, jagu pealkirjaga „ENERGIAVABA“, lõige 1 

Teavet, et toiduaine on energiavaba, ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib anda ainult 
siis, kui toode sisaldab vähem kui 4 kcal 
(17 kJ)/100 ml.

Teavet, et toiduaine on energiavaba, ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib anda ainult 
siis, kui toode ei sisalda rohkem kui 4 kcal 
(17 kJ)/100 ml (vedelikud) või rohkem kui 
8kcal/100g (tahked ained), kui toiduaine 
ei ole lauamagusaine.

Selgitus

Lauamagusained on välja töötatud tarbijale kasutamiseks väga väikestes kogustes, oluliselt 
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väiksemates kui 100 g või 100 ml, näiteks väikese tabletina kohvis. Lauamagusainete väga 
intensiivne magusus muudab ühikutel 100 g või 100 ml põhinevad mõõtmised mõttetuks ja 
tarbijaid eksitavaks. Kui 100 g või 100 ml lauamagusainetel võib olla „normaalne“ 
süsivesikute ja energia väärtus kuni 400 kcal, siis väike tablett võib sisaldada ainult 0–2 kcal. 
Tarbija ei tarbiks kõnealust toiduaine liiki mitte kunagi kogustes 100 g või 100 ml (mõnedel 
juhtudel vastaks see umbes 2000 lauamagusaine tabletile). Seetõttu ei tohiks me antud liiki 
toiduaine kategooriast rääkides sellisele mõõtmisele viidata. Lauamagusained on 
spetsiifiliselt mõeldud olema vähese energiasisaldusega ja energiavabad ning neid tuleb 
tarbijale sellistena esitleda (paljudes liikmesriikides märgistavad lauamagusainete tootjad 
tõepoolest oma tooteid 100 g tabeli ja ühiku tabeliga, näiteks kcal tableti kohta, mille puhul 
näidatakse, et tarbija poolt tegelikult tarbitava iga ühiku korral on energiaväärtus nii väike
kui 0–2 kcal). Seetõttu on täiesti seaduslik, et lauamagusained peaksid kandma teavet 
„vähese energiasisaldusega“ või tablettide ja vedelike korral „energiavaba“.

Muudatusettepanek 37
Lisa, uus jagu a pärast jagu pealkirjaga „KÜLLASTUNUD RASVA VABA“

SUURE KÜLLASTUMATA RASVA 
SISALDUSEGA
Teavet, et toiduaine on suure 
küllastumata rasva sisaldusega, ja tarbija 
jaoks tõenäoliselt samatähenduslikku 
teavet võib anda ainult siis, kui tootes 
sisalduvatest rasvhapetest vähemalt 70% 
pärinevad küllastumata rasvast.
Looduslikult suure küllastumata rasva 
sisaldusega toiduainete puhul võib 
kõnealuse teabe eesliitena kasutada sõna 
“looduslikult”.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tahetakse lisada täiendavat liiki teave, tuginedes praegu 
tunnustatud toitumise rollile rasvade osas ja võttes arvesse rasvade olulisi erinevusi 
kvaliteedi ja toiteväärtuse osas. Tunnustatakse, et suure küllastumata rasva sisaldusega 
toiduainetel on kasulik mõju inimeste toitumisele, eriti kui need asendavad küllastunud või 
tahkeid rasvu. Seetõttu on oluline anda tarbijatele teavet rasvade kvaliteedi kohta lisaks juba 
nende koguse kohta antud teabele.

Muudatusettepanek 38
Lisa, uus jagu b pärast jagupealkirjaga „KÜLLASTUNUD RASVA VABA“

SUURE MONOKÜLLASTUMATA 
RASVA SISALDUSEGA
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Teavet, et toiduaine on kõrge 
monoküllastumata rasva sisaldusega, ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib anda 
ainult siis, kui tootes sisalduvatest 
rasvhapetest vähemalt 45% pärinevad 
monoküllastumata rasvast.
Looduslikult suure monoküllastumata 
rasva sisaldusega toiduainete puhul võib 
kõnealuse teabe eesliitena kasutada sõna 
“looduslikult”.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tahetakse lisada täiendavat liiki teave, tuginedes praegu 
tunnustatud toitumise rollile rasvade osas. Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni hiljutises 
aruandes kinnitatakse, et kui küllastunud rasv asendatakse monoküllastumata rasvaga, siis 
väheneb nii kogu kolesterool kui ka LDL-kolesterool. Seetõttu on oluline anda tarbijatele 
teavet rasvade kvaliteedi kohta lisaks juba nende koguse kohta antud teabele.

Muudatusettepanek 39
Lisa, uus jagu c pärast jagu pealkirjaga „KÜLLASTUNUD RASVA VABA“

SUURE POLÜKÜLLASTUMATA 
RASVA SISALDUSEGA
Teavet, et toiduaine on kõrge 
polüküllastumata rasva sisaldusega, ja 
tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib anda 
ainult siis, kui tootes sisalduvatest 
rasvhapetest vähemalt 45% pärinevad 
polüküllastumata rasvast.
Looduslikult kõrge polüküllastumata 
rasva sisaldusega toiduainete puhul võib 
kõnealuse teabe eesliitena kasutada sõna 
“looduslikult”.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tahetakse lisada täiendavat liiki teave, tuginedes praegu 
tunnustatud toitumise rollile rasvade osas ja võttes arvesse rasvade olulisi erinevusi 
kvaliteedi ja toiteväärtuse osas. Seetõttu on oluline anda tarbijatele teavet rasvade kvaliteedi 
kohta lisaks juba nende koguse kohta antud teabele. Polüküllastumata rasvade tarbimist 
edendatakse mitmete liikmesriikide õigusaktidega ja asjaomaste tegevusnormistikega. 
Nendega nähakse ette, et keskmine tase peaks olema 45%.
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Muudatusettepanek 40
Lisa, uus jagu d pärast jagu pealkirjaga „KÜLLASTUNUD RASVA VABA“

OOMEGA-3 ALLIKAS
Teavet, et toiduaine on oomega-3 allikas, 
ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib anda 
ainult siis, kui täidetud on vähemalt üks 
järgmistest tingimustest:
- alfalinoleenhappe minimaalne sisaldus 
on 0,3 g 100 g/100 ml toote kohta;
- pikaahelalise oomega-3 minimaalne 
sisaldus on 30 mg 100 g/100 ml toote 
kohta;
kui toote keskmise päevase annusega 
rahuldatakse vähemalt 15% 
toitumissoovitusest, mille on andnud 
Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon 
või piirkondlikud või riigiasutused.

Selgitus

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon soovitab suurendada alfalinoleenhappe annust. 
Mitmed riiklikud ja piirkondlikud toitumisjuhised soovitavad, et me suurendaksime oomega-3 
rasvhapete tarbimist.

Muudatusettepanek 42
Lisa, jagu pealkirjaga “EI OLE LISATUD SUHKRUT”

Teavet, et toiduainele ei ole lisatud 
suhkrut, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib anda ainult 
siis, kui toode ei sisalda mis tahes lisatud 
mono- või disahhariide ega muid 
magustavate omaduste tõttu kasutatavaid 
toiduaineid.

Teavet, et toiduainele ei ole lisatud 
suhkrut, ja tarbija jaoks tõenäoliselt 
samatähenduslikku teavet võib anda ainult 
siis, kui toode ei sisalda mis tahes lisatud 
mono- või disahhariide ega muid 
magustavate omaduste tõttu kasutatavaid 
toiduaineid, välja arvatud direktiivis 
94/35/EÜ nimetatud magusained.

Selgitus

Tagamaks järjepidevust teiste sätetega.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

A healthy diet forms the basis for good health, which explains the growing interest being 
shown by consumers in the nutritional value of food. This is obliging the food industry to 
provide consumers with increasingly accurate and detailed information on the food they eat.

The implementation of a nutrition policy was one of the objectives the Commission put 
forward in its White Paper on Food Safety (COM(1999)0719). According to the White Paper, 
the Union's food policy should be built around high food safety standards which serve to 
protect and promote the health of the consumer. Such protection should not be confined to 
ensuring food safety but should also embrace the nutritional impact of food, since it has been 
scientifically proved that an appropriate and varied diet is an essential factor in good health 
and general well-being.

Commission proposal

In July 2003 the Commission submitted to Parliament and the Council a proposal for a 
regulation on health claims made on food. It covers optional claims about the nutritional value 
of foods or their beneficial effects on health or well-being.

The main objectives of the regulation on health claims are, firstly, to ensure consumer 
protection and food safety, and then to ensure the free movement of food products. The 
overall aim is to achieve the highest possible degree of health protection by ensuring that 
products are safe to eat and may be chosen on the basis of accurate information. As things 
currently stand, the information consumers require in order to make a choice is not always 
clear and readily-accessible.

By means of this regulation, the Commission is seeking to establish a new regulatory 
framework for nutrition and health claims, authorising:

• the use of nutrition claims, provided that they comply with the provisions set out in the 
annex containing a list of nutrition claims and specific conditions for the use thereof;

• the use of health claims, subject to an authorisation procedure.

The Commission is proposing to draw up under the comitology procedure specific nutrient 
profiles for foods or categories of foods and to adopt a Community list of health claims, 
describing the generally-accepted role of a nutrient or other substances, on the basis of 
proposals submitted by the Member States.

The role of the European Food Safety Agency (EFSA) will be enhanced through close 
involvement in the various stages and procedures in this process.
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Remarks on the amendments

Nutrient profiles

The first remark to be made concerns Article 4, on conditions governing, rather than 
restrictions on, the use of nutrition and health claims for foods or certain categories of foods. 
On the basis of this positive approach to the matter, nutrient profiles will be drawn up on the 
basis of the overall composition of a food and the nutrients that it contains. The aim is to 
encourage consumers (either the population in general or, where appropriate, specific 
population groups, including children) to eat a balanced diet. The direct references to content 
levels of nutrients such as fats, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodium 
have been removed.

The Commission proposal provides for the establishment of nutrient profiles within a period 
of 18 months. Your rapporteur proposes a longer period of up to 24 months for the 
establishment of nutritional criteria. This should allow the EFSA more time to deliver its 
opinion after having consulted scientific experts. It is extremely important for the nutritional 
criteria to be drawn up on a sound scientific basis. Your rapporteur is willing to endorse the 
comitology procedure if Parliament is included in the process of consulting interested parties.

An effective strategy for helping consumers to choose a good diet in full knowledge of the 
facts is not one that classifies foods or categories thereof into 'good' and 'bad' food. It is 
generally accepted and scientifically agreed that there is no such thing as 'good' or 'bad' foods; 
there are only good or bad diets.

Health claims

Given that nutrition and health claims should be based on generally-accepted scientific 
knowledge and that the regulation also provides for an assessment by the EFSA, all claims 
that meet these general criteria should be permitted.

However, we consider it best to avoid over-general claims and that those referring to 
psychological functions and behaviour should be strictly regulated. However, where claims 
refer to cognitive functions, which are easier to assess objectively, a different approach is 
justifiable. At the same time, we should not be deterred by the difficulties involved in proving 
the effect of certain nutrients or other substances on behaviour. Research in this area is 
advancing, although in some cases not as quickly as we would like.

With respect to claims coming under Article 11, a distinction should be made between two 
situations. Some claims can lead consumers into dangerous situations - particularly by 
seriously disturbing the balance of their diets - and should not be permitted. Other claims, 
such as those referring to weight control, should be made subject to special authorisation. It 
would appear desirable to permit the use of scientifically-verifiable claims relating to the 
sense of satiety or reduction in the sense of hunger afforded by a given food. Obesity is fast 
becoming a major problem in modern-day societies, and we expect the Commission to submit 
a proposal for revision of Directive 96/8/EC at the earliest opportunity.

Finally, claims referring to doctors' or other health professionals' opinions, or those of 
associations of various kinds,  should be permitted only on a restricted basis, i.e. where they 



PR\553203ET.doc 31/31 PE 353.302v02-00
Freelance-tõlge

ET

refer, on the basis of common criteria, to associations that have been duly recognised (at least 
by the Member State concerned). Cooperation between health professionals and the 
competent authorities cannot but be of benefit to consumers.

Authorisation procedure

While we agree that there is a need for an authorisation procedure, we have reservations 
about:

- the fact that the time limits set, be it by the Commission or by the EFSA, will be for 
guidance only;
- the failure to make provision for data to be duly protected in cases where, for example, 
authorisation is refused;
- the role of the national authorities and their relationship with the EFSA.

In the interests of legal certainty and in order to ensure a rapid authorisation procedure, the 
time limits laid down should be short and mandatory, while keeping open the option of 
concluding agreements under which the data may be used in accordance with intellectual 
property legislation. Furthermore, if the EFSA is to have central responsibility for the 
procedure, it must be possible for applications to be filed at national level via the competent 
national authorities, so as to streamline the procedure, particularly for SMEs.

The annex

A number of new claims should be added to the annex, because they send out a clear and 
positive message to the food industry and will enable the regulation to be implemented more 
rapidly. Claims concerning Omega 3 fatty acids and unsaturated, monounsaturated and 
polyunsaturated fat have been added.

Conclusions

While the rapporteur cannot endorse all of the Commission's proposals, she does give the 
Commission credit for having submitted what is a much-needed and timely proposal. It must 
be remembered, however, that an intense debate was already held on the matter during the last 
parliamentary term and we are therefore not starting from scratch here. I should like to draw 
attention in this connection to the excellent work carried out by Mauro Nobilia as rapporteur 
for this proposal during the last parliamentary term. In the meantime, the Council has made a 
lot of progress in its discussions on the proposal, something which will in no way invalidate a 
strong EP position on the matter.


