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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade 
andmise ühtne menetlus
(KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0423)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95,
mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0258/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 
175;

Selgitus

See, mida inimene sööb, ei jää mitte tema kehasse, vaid satub looduskeskkonda ja muutub 
loodusliku aineringe osaks. Isegi kui mingi aine ei kujuta endast terviseriski inimesele, kes 
sööb seda ainet sisaldavat toodet, võib see järgnevatel etappidel avaldada keskkonnale ja 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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rahvatervisele kahjulikku mõju, mida tuleks kasutusloa andmise või sellest keeldumise 
otsustamisel arvestada. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2

(2) Ühenduse tegevuse põhisuundade 
elluviimisel tuleb tagada inimeste elu ja 
tervise kaitse kõrge tase.

2) Ühenduse tegevuse põhisuundade 
elluviimisel tuleb tagada inimeste elu ja 
tervise ning keskkonna kaitse kõrge tase.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 4

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr XXX/2006 toidu 
lisaainete kohta, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr YYY/2006 
toiduensüümide kohta ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr ZZZ/2006 lõhna- ja maitseainete ning 
teatavate lõhna- ja maitseomadustega toidu 
koostisosade kohta määratakse kindlaks 
ühtsed kriteeriumid ja nõudmised nende 
ainete hindamiseks ja neile lubade 
andmiseks.

Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu...määrusega (EÜ) nr XXX/2006 
toidu lisaainete kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu…määrusega (EÜ) nr 
YYY/2006 toiduensüümide kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu…määrusega (EÜ) nr ZZZ/2006 
lõhna- ja maitseainete ning teatavate lõhna-
ja maitseomadustega toidu koostisosade 
kohta määratakse kindlaks kriteeriumid ja 
nõudmised nende ainete hindamiseks ja 
neile lubade andmiseks

Selgitus

Ei saa kindlalt väita, et erinevate ainete kohta peaks kehtima samad kriteeriumid. Üks põhjus, 
miks kõnealuseid aineid käsitletakse kolmes erinevas määruses, seisneb arvukates 
erinevustes, mida peab arvesse võtma.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 5 a (uus)

Tarbija usalduse saavutamiseks on 
oluline läbipaistvus toidu tootmise ja 
käitlemise protsessis.

Selgitus

Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel.
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Muudatusettepanek 5
Põhjendus 7 a (uus)

7a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrused toidus ja toidu peal 
kasutatavate toidu lisaainete, 
toiduensüümide ning teatavate lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosade 
kohta, ning kõnealustes määrustes 
sätestatud kriteeriume lubade andmiseks 
tuleb täita loa saamiseks vastavalt 
käesolevale määrusele.

Selgitus

See on enesestmõistetav, kuid ei ole komisjoni ettepanekus eriti selgesõnaliselt sätestatud.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 11

(11) Selleks, et asjaomaste valdkondade 
ettevõtjad ja üldsus oleksid teadlikud 
sellest, missugustel ainetel on kehtiv luba, 
peavad lubatud ained olema kantud
ühenduse loetelusse, mille koostab, mida 
peab ja mille avaldab komisjon. 

Selleks, et asjaomaste valdkondade 
ettevõtjad ja üldsus oleksid teadlikud 
sellest, missugustel ainetel on kehtiv luba, 
kantakse lubatud ained ühenduse 
loetelusse, mille koostab, mida peab ja 
mille avaldab komisjon 

Selgitus

Tarbijad ja tööstus peavad mõistma, et ainetele, mis ei ole kantud ühenduse loetelusse, ei ole 
luba antud.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 13

(13) Ühtne ainetele lubade andmise 
menetlus peab vastama läbipaistvuse ja 
üldsuse teavitamise nõuetele, tagades 
taotlejale õiguse säilitada teatavate 
andmete konfidentsiaalsus.

13) Ühtne ainetele lubade andmise 
menetlus vastab läbipaistvuse ja üldsuse 
teavitamise nõuetele, tagades taotlejale 
õiguse säilitada teatavate andmete 
konfidentsiaalsus.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 18 a (uus)
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18a) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus ajakohastada ja muuta käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud ühenduse 
loetelu toidu lisaainete, toiduensüümide 
ning toidu lõhna- ja maitseainete kohta. 
Kuna need meetmed on üldise eesmärgiga 
ja mõeldud käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks, 
tühistamiseks või asendamiseks tuleks 
need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivkomitee menetlusele.

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 9
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
hindamise ja lubade andmise ühtne 
menetlus (edaspidi „ühtne menetlus“) toidu 
lisaainetele, toiduensüümidele, toiduainetes 
kasutatud või kasutatavate lõhna- ja 
maitseainetele või lõhna- ja maitseainete 
lähteainetele (edaspidi „ained“), mis 
soodustab nende ainete vaba liikumist 
ühenduses. 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
hindamise ja lubade andmise ühtne 
menetlus (edaspidi „ühtne menetlus“) toidu 
lisaainetele, toiduensüümidele, toiduainetes 
kasutatud või kasutatavate lõhna- ja 
maitseainetele või lõhna- ja maitseainete 
lähteainetele (edaspidi „ained“), mis 
soodustab toidu vaba liikumist ühenduses.

Selgitus

Käesoleva õigusakti põhieesmärk on aidata kaasa toidu vabale liikumisele ühenduse piires.

Muudatusettepanek 10
Artikli 2 lõige 1

1. Kõikide valdkondlike toidualaste 
õigusaktidega kaasneb loetelu (edaspidi 
„ühenduse loetelu“), mille sisu on kindlaks 
määratud vastava õigusaktiga ning mis 
sisaldab aineid, mille turuleviimine on 
ühenduses lubatud. Ühenduse loetelu 
ajakohastab komisjon. See avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

1. Kõikide valdkondlike toidualaste 
õigusaktidega kaasneb loetelu (edaspidi 
„ühenduse loetelu“), mille sisu on kindlaks 
määratud vastava õigusaktiga ning mis 
sisaldab aineid, mille turuleviimine on 
ühenduses lubatud. Ühenduse loetelu 
ajakohastab komisjon vastavalt artikli 14 
lõikes 2 a sätestatud korrale. See 
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avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 11
Artikli 3 lõike 4 teine lõik

Vaadeldaval juhul teavitab komisjon
vajadusel otse taotlejat, osutades oma 
kirjas põhjustele, miks ta ei pea 
ajakohastamist vajalikuks.

Vaadeldaval juhul avalikustab komisjon 
oma otsuse ja teavitab taotlejat otse, 
osutades oma kirjas põhjustele, miks ta ei 
pea ajakohastamist vajalikuks.

Selgitus

Avalikustada tuleb ka otsus otsuse mittelangetamise kohta. Läbipaistvus on oluline tegur, kui 
soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga seotud teemade käsitlemisel.

Muudatusettepanek 12
Artikli 3 lõige 3a (uus)

Regulaarselt vaadatakse läbi toidu 
lisaainete, toiduensüümide ning toidu 
lõhna- ja maitseainete kasutusload.

Selgitus

Oluline on, et toidus kasutatavad ained oleksid kooskõlas kõige uuemate teadusuuringutega. 
Lisaks on teatud tarbijate rühmadele oluline, et ained, mida enam ei kasutata jäetakse 
loetelust välja koos kasutustega, mis ei ole ajakohased.

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Liikmesriigid saavad taotlusega tutvuda 
komisjoni vahendusel.

Taotlus avalikustatakse ja liikmesriigid 
saavad taotlusega tutvuda komisjoni 
vahendusel.
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Selgitus

Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel.

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõige 2

2. Kui komisjon ise algatab menetluse, 
teavitab ta liikmesriike ja vajadusel küsib
ameti arvamust.

2. Kui komisjon ise algatab menetluse, 
teavitab ta liikmesriike ning üldsust ja 
vajadusel küsib ameti arvamust.

Selgitus

Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel.

Muudatusettepanek 15
Artikli 5 lõige 1

1. Amet esitab oma arvamuse kuue kuu 
jooksul pärast nõuetekohase taotluse 
kättesaamist.

1. Amet esitab oma arvamuse üheksa kuu 
jooksul pärast nõuetekohase taotluse 
kättesaamist.

Selgitus

Arvestades Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ressursse ja EFSA arvamusele kehtestatud 
kõrgeid kvaliteedinõudeid ei ole komisjoni ettepanek niivõrd lühikeseks ajavahemikuks 
põhjendatud.

Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõige 2

2. Amet edastab oma arvamuse 
komisjonile ja liikmesriikidele ning 
vajadusel taotlejale. 

2. Amet edastab oma arvamuse 
komisjonile ja liikmesriikidele ning 
vajadusel taotlejale. Samuti tehakse 
arvamus teatavaks üldsusele.
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Selgitus

Taotlejat peab ALATI teavitama ning EFSA arvamuse peab avalikustama.

Muudatusettepanek 17
Artikli 6 lõige 3

3. Kui taotleja esitab omal algatusel 
lisateavet, edastab ta selle ametile ja 
komisjonile. Sel juhul esitab amet oma 
arvamuse esialgse tähtaja jooksul.

3. Kui taotleja esitab omal algatusel 
lisateavet, edastab ta selle ametile ja 
komisjonile. Sel juhul esitab amet oma 
arvamuse esialgse tähtaja jooksul välja 
arvatud juhul, kui tähtaja pikendamiseks 
on erilised põhjused.

Selgitus

Taotlejale, kes esitab lisateavet pärast tähtaja möödumist, ei tohi anda mingeid sooditusi. 
Ülaltoodud täienduseta on kahjuks tegemist negatiivse soodustusega.

Muudatusettepanek 18
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

Komisjon põhjendab oma ettepanekut ja 
selgitab, mis kaalutlustest tema otsus 
lähtub.

Selgitus

Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel. Komisjon peaks raskusteta suutma selgitada kaalutlusi, millel 
otsus põhineb. Läbipaistev seletus tooks kasu tarbijatele, tööstusele ja liikmesriikide 
ametiasutustele.

Muudatusettepanek 19
Artikli 7 lõige 2

Kui määruse eelnõu ei ole ameti 
arvamusega kooskõlas, lisab komisjon ka 

Kui määruse eelnõu ei ole ameti 
arvamusega kooskõlas, lisab komisjon ka 
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erisuste selgitused. eraldi erisuste selgitused.

Selgitus

Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel. Komisjon peaks raskusteta suutma selgitada kaalutlusi, millel 
otsus põhineb. Läbipaistev seletus tooks kasu tarbijatele, tööstusele ja liikmesriikide 
ametiasutustele.

Muudatusettepanek 20
Artikli 7 lõige 3

Määrus võetakse vastu artikli 14 lõikes 2
osutatud korras.

Määrus võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 a
osutatud korras.

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 21
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3a) Juhul kui lõplik otsus erineb 
komisjoni esialgsest ettepanekust 
komiteele, põhjendab komisjon oma 
otsust.

Selgitus

Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel. Komisjon peaks raskusteta suutma selgitada kaalutlusi, millel 
otsus põhineb. Läbipaistev seletus tooks kasu tarbijatele, tööstusele ja liikmesriikide 
ametiasutustele.

Muudatusettepanek 22
Artikkel 10

Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 ja artikli Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 ja artikli 
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8 lõike 1 kohaldamist, võib komisjon 
artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud 
tähtaegu pikendada omal algatusel või 
vajadusel ameti taotluse alusel, kui toimiku 
iseloom seda õigustab. Sellisel puhul 
teavitab komisjon vajadusel taotlejat 
tähtaja pikendamisest ning seda 
õigustavatest põhjustest.

8 lõike 1 kohaldamist, võib komisjon 
artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud 
tähtaegu pikendada omal algatusel või 
vajadusel ameti taotluse alusel, kui toimiku 
iseloom seda õigustab. Sellisel puhul 
teavitab komisjon taotlejat tähtaja 
pikendamisest ning seda õigustavatest 
põhjustest.

Selgitus

Taotlejat peab alati teavitama.

Muudatusettepanek 23
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

Komisjon tagab lubade andmise 
menetluse läbipaistvuse, avalikustades 
kõik taotlejad ja võimaldades üldsusele 
juurdepääsu kõikidele asjakohastele 
materjalidele.

Selgitus

Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel.

Muudatusettepanek 24
Artikli 12 lõike 1 esimene lõik

Taotleja esitatud teabe puhul võib nõuda 
selle osa konfidentsiaalset käsitlemist, 
mille avaldamine võib oluliselt kahjustada 
taotleja konkurentsivõimet.

Taotleja esitatud teabe puhul võib nõuda 
konfidentsiaalset käsitlemist ainult juhul, 
kui selle avaldamine võib oluliselt 
kahjustada taotleja konkurentsivõimet.

Selgitus

Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel. Siiski võib mõnikord olla põhjust teabe konfidentsiaalseks 
käsitlemiseks.
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Muudatusettepanek 25
Artikli 12 lõike 1 teise lõigu sissejuhatus

Konfidentsiaalseks ei loeta igal juhul 
järgmist teavet:

Konfidentsiaalseks ei või mitte mingil
juhul lugeda järgmist teavet:

Selgitus

Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel. Siiski võib mõnikord olla põhjust teabe konfidentsiaalseks 
käsitlemiseks.

Muudatusettepanek 26
Artikli 14 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
kõnealuse otsuse artiklis 8 sätestatut.

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.
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SELETUSKIRI

Keskkonnaalased kaalutlused
Kooskõlas Cardiffi protsessiga tuleb keskkonnaaspektid integreerida kõigisse ELi 
õigusaktidesse. 

See on eriti asjakohane käesolevas õigusaktis, kuna see, mida inimene sööb, ei jää tema 
kehasse, vaid satub looduskeskkonda ja muutub loodusliku aineringe osaks. Seetõttu peaks 
lubade andmise või andmata jätmise otsustamisel võtma arvesse keskkonnale tekkivaid 
negatiivseid mõjusid. Seetõttu peaks määruse alus olema Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikkel 175.

Läbipaistvus
Läbipaistvus on oluline tegur, kui soovitakse saavutada tarbijate usaldus ELi suhtes toiduga 
seotud teemade käsitlemisel. Seetõttu peab komisjon tagama lubade andmise menetluse 
läbipaistvuse, avalikustades kõik taotlused ja tehes kõik asjakohased materjalid üldsusele 
kättesaadavaks. Tootjaid, kes luba taotlevad, peab alati teavitama otse nende taotlust 
puudutavates küsimustes. 

Komisjon peaks raskusteta suutma selgitada kaalutlusi, millel nende otsus põhineb.
Läbipaistev seletus tooks kasu tarbijatele, tööstusele ja liikmesriikide ametiasutustele.
Seetõttu peaks komisjon alati avalikustama oma otsuste ettepanekud, põhjendama oma otsust 
ja selgitama, mis kaalutlustel otsus langetati. Avalikustada tuleb ka otsus otsuse 
mittelangetamise kohta. 

Juhul kui vastuvõetud määrus erineb komisjoni esialgsest ettepanekust toiduahela ja 
loomatervishoiu komiteele, selgitab komisjon samuti lõpliku otsuse tagamaid. 

Toidu ohutus
Arvestades Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ressursse ja EFSA arvamusele kehtestatud 
kõrgeid kvaliteedinõudeid ei piisa komisjoni pakutud kuuest kuust, et taotluse suhtes arvamus 
koostada.
Seetõttu võttes arvesse toidu ohutust, on tehtud ettepanek pikendad kõnealust ajavahemikku 
üheksale kuule, mille jooksul EFSA esitab oma arvamuse.

Oluline on, et toidus kasutatavad ained oleksid kooskõlas kõige uuemate teadusuuringutega.
Samuti on teatud tarbijate rühmadele oluline, et loetelust eemaldataks ained, mida enam ei 
kasutata. Seetõttu peab regulaarselt läbi vaatama toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu 
lõhna- ja maitseainete kasutusload.

Uus komiteemenetlus
Uue komiteemenetlusega seoses tehakse komisjoni ettepaneku muutmiseks mitmeid 
muudatusettepanekuid.


