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* 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, mis käsitleb 
toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu
määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ ja nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ
(KOM (2006)0425 – C6-0257/2006 –2006/0144 (COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM 
(2006)0425)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ning artikleid 37 ja 95, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0257/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (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
PÕHJENDUS 4

(4) Käesolev määrus peaks hõlmama vaid 
ensüüme, mis lisatakse toidule, et täita 
toidu tootmisel, töötlemisel, valmistamisel, 
käitlemisel, pakendamisel, transpordil või 
ladustamisel teatavat tehnoloogilist 
funktsiooni, sealhulgas abiainetena 
kasutatavaid ensüüme (edaspidi 
„toiduensüümid”). Käesoleva määruse 
reguleerimisala ei peaks seetõttu hõlmama 

(4) Käesolev määrus peaks hõlmama vaid 
ensüüme, mis lisatakse toidule, et täita 
toidu tootmisel, töötlemisel, valmistamisel, 
käitlemisel, pakendamisel, transpordil või 
ladustamisel teatavat tehnoloogilist 
funktsiooni, sealhulgas abiainetena 
kasutatavaid ensüüme (edaspidi 
„toiduensüümid”). Käesoleva määruse 
reguleerimisala ei peaks seetõttu hõlmama 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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ensüüme, mida ei lisata toidule 
tehnoloogilise funktsiooni täitmiseks, vaid 
mis on ette nähtud inimestele tarbimiseks, 
nagu toitumiseesmärgil kasutatavad 
ensüümid. Toiduensüümidena ei tuleks 
käsitada selliste toiduainete nagu juustu ja 
veini tootmiseks traditsiooniliselt 
kasutatavaid mikroorganismide kultuure, 
mis võivad sisaldada ensüüme, kuid mida 
ei kasutata spetsiaalselt ensüümide 
tootmiseks.

ensüüme, mida ei lisata toidule 
tehnoloogilise funktsiooni täitmiseks, vaid 
mis on ette nähtud inimestele tarbimiseks, 
nagu toitumis- või seedimiseesmärgil
kasutatavad ensüümid. Toiduensüümidena 
ei tuleks käsitada selliste toiduainete nagu 
juustu ja veini tootmiseks traditsiooniliselt 
kasutatavaid mikroorganismide kultuure, 
mis võivad sisaldada ensüüme, kuid mida 
ei kasutata spetsiaalselt ensüümide 
tootmiseks.

Selgitus

Tuleks selgelt näidata, et käesoleva määruse kohaldamisalasse ei peaks kuuluma 
inimtarbimiseks mõeldud, näiteks toitumiseesmärgil või seedimise abivahendina kasutatavad 
ensüümid.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 8

(8) Ühenduses kasutamiseks lubatud 
toiduensüümid tuleks kanda ühenduse 
loetelusse, milles ensüüme selgelt 
kirjeldatakse ja täpsustatakse nende 
kasutamistingimusi; loetelu tuleks 
täiendada eelkõige ensüümide päritolu- ja 
puhtusekriteeriume käsitlevate 
spetsifikatsioonidega. Kui toiduensüüm 
sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1830/2003 (milles käsitletakse geneetiliselt 
muundatud organismide jälgitavust ja 
märgistamist, geneetiliselt muundatud 
organismidest valmistatud toiduainete ja 
sööda jälgitavust ning millega muudetakse 
direktiivi 2001/18/EÜ) kohast geneetiliselt 
muundatud organismi (edaspidi „GMO”) 
või koosneb sellest, tuleks 
spetsifikatsioonides märkida ka kõnealuse 
määruse alusel asjaomasele GMOle 
määratud kordumatu tunnus.

(8) Ühenduses kasutamiseks lubatud 
toiduensüümid tuleks kanda ühenduse 
loetelusse, milles ensüüme selgelt 
kirjeldatakse ja täpsustatakse nende 
kasutamistingimusi; loetelu tuleks 
täiendada eelkõige ensüümide päritolu- ja 
puhtusekriteeriume käsitlevate 
spetsifikatsioonidega. Kui toiduensüüm 
pärineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1830/2003 (milles käsitletakse geneetiliselt 
muundatud organismide jälgitavust ja 
märgistamist, geneetiliselt muundatud 
organismidest valmistatud toiduainete ja 
sööda jälgitavust ning millega muudetakse 
direktiivi 2001/18/EÜ) kohasest
geneetiliselt muundatud organismist 
(edaspidi „GMO”), tuleks 
spetsifikatsioonides märkida ka kõnealuse 
määruse alusel asjaomasele GMOle 
määratud kordumatu tunnus. 

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tekst tekitab segadust. Geneetiliselt muundatud organismid ise ei saa 
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olla ensüümid, kuid neid saab kasutada ensüümide tootmiseks.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 20

(20) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed peaksid olema 
vastavuses nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.1

(20) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused1.

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Direktiivi on 
muudetud otsusega nr 2006/512/EÜ (ELT L 200, 
22.7.2006, lk 1).

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 2 LÕIGE 4

4. Käesolevat määrust ei kohaldata toidu 
tootmiseks traditsiooniliselt kasutatavate 
mikroorganismide kultuuride suhtes, mis 
võivad sisaldada ensüüme, kuid mida ei 
kasutata spetsiaalselt nende tootmiseks.

4. Käesolevat määrust ei kohaldata toidu 
tootmiseks kasutatavate mikroorganismide 
kultuuride suhtes, mis võivad sisaldada 
ensüüme, kuid mida ei kasutata 
spetsiaalselt nende tootmiseks. 

Selgitus

Mõiste "traditsiooniliselt” on ebamäärane ja selle sisu ei selgitata lähemalt. Antud lõike 
õiguskindlus on suurem, kui seda mõistet ei kasutata.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 2 LÕIGE 5

5. Vajaduse korral võib artikli 16 lõikes 2
osutatud korra kohaselt otsustada, kas 
teatud aine kuulub või ei kuulu käesoleva 
määruse reguleerimisalasse.

5. Vajadusel võib artikli 16 lõikes 2 a
osutatud kontrolliga regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt otsustada, kas teatud 
aine kuulub või ei kuulu käesoleva 
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määruse reguleerimisalasse.

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 6
ARTIKKEL 3

Käesolevas määruses kasutatakse 
määrustes (EÜ) nr 178/2002, nr 1829/2003 
ja nr […] [määrus lisaainete kohta] 
sätestatud mõisteid. Kasutatakse ka 
järgmist mõistet:

Käesolevas määruses kasutatakse 
määrustes (EÜ) nr 178/2002, nr 1829/2003 
ja nr […] [määrus toidu lisaainete kohta] 
sätestatud mõisteid. Kasutatakse ka 
järgmisi mõisteid:

1) ensüüm – igasugune köögiviljast, 
loomadest või mikroobidest pärinev valk, 
mis on suuteline mõnd konkreetset 
biokeemilist reaktsiooni katalüüsima, 
ilma et tema struktuur selle protsessi 
käigus muutuks;

toiduensüüm – toode, mis saadakse taimest 
või loomast ekstraktsiooni teel või 
mikroorganisme kasutades kääritamise 
kaudu ning:

2) toiduensüüm – toode, mis saadakse 
taimest või loomast ekstraktsiooni teel või 
mikroorganisme kasutades kääritamise 
kaudu ning:

a) mis sisaldab üht või mitut ensüümi, mis 
on suutelised katalüseerima spetsiifilist 
biokeemilist reaktsiooni, ja

a) mis sisaldab üht või mitut ensüümi, mis 
on suutelised katalüüsima spetsiifilist 
biokeemilist reaktsiooni, ja

b) mis lisatakse toidule, et see täidaks toidu 
tootmisel, töötlemisel, valmistamisel, 
käitlemisel, pakendamisel, transpordil või 
ladustamisel tehnoloogilist funktsiooni.

b) mis lisatakse toidule, et see täidaks toidu 
tootmisel, töötlemisel, valmistamisel, 
käitlemisel, pakendamisel, transpordil või 
ladustamisel tehnoloogilist funktsiooni;

3) toiduensüümi preparaat – toiduensüüm 
koos muude ainetega, mis hõlbustavad 
toiduensüümi säilitamist, müüki, 
unifitseerimist, lahjendamist või 
lahustamist. 

Selgitus

Mõiste „ensüüm” tähendust võidakse erinevalt mõista. Mõnel juhul mõistetakse selle all 
puhast ensüümvalku, teistel puhkudel tähistab see ekstraheerimisel või kääritamisel saadud 
toodet, mis sisaldab peale ensüümvalgu ka mõningaid nimetatud protsessi jääkaineid. 
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Kolmandaks võib ensüümi mõiste tähistada ka müügivalmis toodet, millele on lisatud muid 
koostisosi. Õiguskindluse ja teadusliku selguse huvides on kõigi kolme nimetatud juhu jaoks 
vaja erinevaid määratlusi.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 5 PUNKT B

b) selle järele on põhjendatud 
tehnoloogiline vajadus;

b) selle järele on põhjendatud 
tehnoloogiline vajadus tarbija jaoks 
tulenevaid eeliseid ja kasu silmas pidades;

Selgitus

On vaja läbipaistvaid kriteeriume, et määratleda, kas toidu tootmisel esineb tehnoloogiline 
vajadus toiduensüümi kasutamiseks. Toiduensüümi kasutamine peaks alati kaasa tooma kasu 
ja eeliseid tarbija jaoks.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 5 PUNKT C

c) selle kasutamine ei vii tarbijaid 
eksitusse.

c) selle kasutamine ei vii tarbijaid eksitusse 
toote iseloomu, kvaliteedi või koostise 
suhtes.

Selgitus

Toiduensüüme ei tohi heaks kiita, kui nende kasutamine võib eksitada tarbijaid toote 
iseloomu, kvaliteedi ja koostise suhtes.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 7 PEALKIRI

Geneetiliselt muundatud ensüümide 
kandmine ühenduse loetelusse

Geneetiliselt muundatud organismidest 
(GMOd) pärinevate ensüümide kandmine 

ühenduse loetelusse

Selgitus

GMOde küsimuses on vaja selgust. Toiduensüümid võivad pärineda või neid võib toota 
GMOdest. Ensüümid ise ei ole GMOd.

Muudatusettepanek 10
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ARTIKKEL 8

Toiduensüüme, mis ei ole ette nähtud 
müügiks lõpptarbijale ja mida müüakse kas 
eraldi või omavahel ja/või muude direktiivi 
2000/13/EÜ artikli 6 lõikes 4 määratletud 
koostisosadega segatuna, võib turustada 
vaid juhul, kui pakendile või mahutile on 
märgitud käesoleva määruse artiklites 9–
12 ettenähtud andmed, mis peavad olema 
selgesti nähtavad, loetavad ja kustumatud.

1. Toiduensüüme, mis ei ole ette nähtud 
müügiks lõpptarbijale ja mida müüakse kas 
eraldi või omavahel ja/või muude direktiivi 
2000/13/EÜ artikli 6 lõikes 4 määratletud 
koostisosadega segatuna, võib turustada 
vaid juhul, kui pakendile või mahutile on 
märgitud käesolevas artiklis ettenähtud 
andmed, mis peavad olema selgesti 
nähtavad, loetavad ja kustumatud.

2. Pakendile või mahutile märgitakse 
järgmised andmed: 

a) käesolevas määruses sätestatud 
nimetus; või

b) punktis a osutatud nimetuse 
puudumisel toiduensüümi kirjeldus, mis 
on piisavalt täpne, et eristada ensüümi 
toodetest, millega seda võib segi ajada.

Kui toiduensüüme või toiduensüümide 
preparaate müüakse omavahel segatuna, 
märgitakse punktiga a või b ettenähtud 
andmed iga toiduensüümi kohta 
kahanevas järjestuses vastavalt selle osale 
segu kogukaalust;

c) netokogus;

d) kas märge „kasutamiseks toidus” või 
„piiratud kasutamiseks toidus” või täpsem 
viide selle kavandatud kasutamisele 
toidus;

e) vajaduse korral säilitamise ja 
kasutamise eritingimused.

3. Lisaks märgitakse pakendile, mahutile 
või toote üleandmisel või enne üleandmist 
esitatavatele saatedokumentidele 
(tingimusel, et pakendi või mahuti 
nähtavale osale on kantud märge „ette 
nähtud toidu tootmiseks ja mitte 
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jaemüügiks”) järgmised andmed:

a) ühenduses registreeritud tootja, 
pakendaja või müüja nimi või ärinimi ja 
aadress;

b) partii või seeria eristustähis;

c) kasutusjuhend, kui selle puudumine 
takistaks toiduensüümi asjakohast 
kasutamist;

d) vajaduse korral küllaldane teave 
toiduensüümi või toiduensüümi 
preparaadi koostise kohta, et tarbija saaks 
täita selle toiduainetes kasutamise 
koguselisi piiranguid: piirang esitatakse 
kas arvuna või quantum satis (piisavuse) 
põhimõttel;

e) küllaldane teave, mis võimaldab 
kasutajal täita direktiivi 2000/13/EÜ 
nõudeid, eelkõige allergeenide 
märgistamist puudutavaid sätteid.

4. Käesolev artikkel ei piira täpsemate või 
ulatuslikumate õigus- ja haldusnormide 
kohaldamist, mis käsitlevad kaalusid ja 
mõõtusid või ohtlike ainete ja 
preparaatide tutvustamist, 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist või selliste ainete transporti.

5. Käesolevas artiklis sätestatud andmed 
esitatakse ostjatele arusaadavas keeles.
Liikmesriik, kus toodet turustatakse, võib 
vastavalt asutamislepingule omaenda 
territooriumil ette näha kõnealuste 
märgistamisandmete esitamise vastava 
taotluse korral ühes või mitmes ühenduse 
ametlikus keeles, mille määrab kõnealune 
liikmesriik. See ei välista kõnealuste 
andmete esitamist mitmes keeles.

Selgitus

Ettevõtete vahelisel müügil kehtivate märgistamisnõuete lihtsustamiseks asendatakse artiklid 
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8, 9, 10, 12 ja 14 ühe artikliga, mis sisaldab kõiki selliste toiduensüümide ja toiduensüümi 
preparaatide märgistamisnõudeid, mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale. See muudab 
teksti loogilisemaks ning kergemini loetavaks ja mõistetavaks.

Muudatusettepanek 11
ARTIKKEL 9

Artikkel 9
Toiduensüümide kindlaksmääramist 

käsitleva teabega seotud nõuded

välja jäetud

1. Kui toiduensüüme, mis ei ole ette 
nähtud müügiks lõpptarbijale, müüakse 
eraldi või omavahel segatuna, peavad 
nende pakenditele või mahutile olema iga 
toiduensüümi kohta märgitud järgmised 
andmed:
a) käesolevas määruses sätestatud 
nimetus või
b) punktis a osutatud nimetuse 
puudumisel toiduensüümi kirjeldus, mis 
on piisavalt täpne, et eristada seda 
toodetest, millega seda võib segi ajada.
2. Kui toiduensüüme müüakse omavahel 
segatuna, tuleb lõikega 1 ettenähtud 
andmed märkida iga toiduensüümi kohta 
kahanevas järjestuses vastavalt selle osale 
kogukaalust.

Selgitus

Vt artikli 8 muudatusettepanekut, mis sisaldab kõiki ülaltoodud sätteid toiduensüümide ja 
toiduensüümi preparaatide märgistamiseks, mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale.

Muudatusettepanek 12
ARTIKKEL 10
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Artikkel 10 välja jäetud

Teabega seotud nõuded 
toiduensüümidesse muude ainete, 
materjalide või toidu koostisosade 

lisamise korral

Kui toiduensüümidesse, mis ei ole ette 
nähtud müügiks lõpptarbijale, on nende 
ladustamise, müügi, standardimise, 
lahjendamise või lahustamise 
hõlbustamiseks lisatud muid aineid, 
materjale või lisaaineid kui 
toiduensüümid, tuleb toiduensüümi 
pakenditele, mahutile või 
saatedokumentidesse märkida artikliga 9 
ettenähtud andmed ja viide iga 
komponendi kohta kahanevas järjestuses 
vastavalt selle osale kogukaalust.

Selgitus

Vt artikli 8 muudatusettepanekut, mis sisaldab kõiki ülaltoodud sätteid toiduensüümide ja 
toiduensüümi preparaatide märgistamiseks, mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale.

Muudatusettepanek 13
ARTIKKEL 11

Kui toiduensüümid, mis ei ole ette nähtud 
müügiks lõpptarbijale, on segatud muude 
toidu koostisosadega, tuleb 
toiduensüümide pakenditele või mahutile
märkida kõigi komponentide loetelu 
kahanevas järjestuses vastavalt nende osale 
kogukaalust.

Kui toiduensüümid või toiduensüümide 
preparaadid, mis ei ole ette nähtud 
müügiks lõpptarbijale, on segatud muude 
toidu koostisosadega, tuleb saadud toote
pakenditele või mahutitele märkida kõigi 
komponentide loetelu kahanevas 
järjestuses vastavalt nende osale 
kogukaalust.

Selgitus

Vastavalt artikli 3 muudatusettepanekus toodud määratlustele loetakse muude 
toidukomponentidega segatud toiduensüüm toiduensüümi preparaadiks. Toiduensüümi 
preparaadi mõiste hõlmab artikli 10 sisu („Teabega seotud nõuded toiduensüümidesse muude 
ainete, materjalide või toidu koostisosade lisamise kohta”), mistõttu kaht eraldi artiklit ei ole 
enam tarvis. Mõiste „toiduensüüm" ei ole siinkohal õige ja võib tekitada segadust. Kui 
toiduensüüme on segatud muude koostisosadega, ei saa neid enam nimetada lihtsalt 
toiduensüümideks. Täpsem mõiste oleks „saadud toode”.
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Muudatusettepanek 14
ARTIKKEL 12

Artikkel 12
Toiduensüümidega seotud teabe 

üldnõuded

välja jäetud

1. Lõpptarbijale müügiks mitte ette 
nähtud toiduensüümide pakendile või 
mahutile tuleb märkida järgmised 
andmed:

a) kas märge „kasutamiseks toidus” või 
märge „piiratud kasutamine toidus” või 
täpsem viide selle kavandatud 
kasutamisele toidus;

b) vajaduse korral ladustamise ja 
kasutamise eritingimused;

c) kasutusjuhised, kui nende märkimata 
jätmine takistaks toiduensüümi 
otstarbekohast kasutamist;

d) partii või seeria identifitseerimistähis;

e) valmistaja, pakendaja või müüja nimi 
või ärinimi ja aadress;

f) kui toiduensüümi komponendi 
kasutamisel toidus kohaldatakse 
koguselist piirangut, tuleb märkida selle 
komponendi osakaal toiduensüümis või 
piisav teave toiduensüümi koostise kohta, 
et võimaldada ostjal tagada koguselise 
piirangu järgimist; kui sedasama 
koguselist piirangut kohaldatakse eraldi 
või kombineeritult kasutatava 
komponentide rühma suhtes, võib 
kombineeritud osakaalu märkida 
üheainsa arvuna; koguseline piirang 
tuleb märkida kas arvuna või quantum 
satis põhimõttel;

g) netokogus;
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h) vajaduse korral andmed toiduensüümi 
või muude ainete kohta, millele on 
osutatud käesoleva määruse artiklites 9, 
10 ja 11 ja mis on loetletud direktiivi 
2000/13/EÜ lisas IIIa.

2. Erandina lõikest 1 võib kõnealuse lõike 
punktides c–f ja h nõutud andmed 
märkida vaid saadetisega seotud 
dokumentidesse, mis tuleb esitada 
tarnimise hetkel või enne seda, kui 
asjaomase toote pakendi või mahuti 
nähtavale osale on kantud märge „ette 
nähtud toidu valmistamiseks ja mitte 
jaemüügiks”.

Selgitus

Vt artikli 8 muudatusettepanekut, mis sisaldab kõiki ülaltoodud sätteid toiduensüümide ja 
toiduensüümi preparaatide märgistamiseks, mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale.

Muudatusettepanek 15
3. OSA JA ARTIKKEL 14

3. OSA
MUUD MÄRGISTAMISNÕUDED

välja jäetud

Artikkel 14
Muud märgistamisnõuded

1. Artikleid 8–13 kohaldatakse, ilma et see 
piiraks selliste üksikasjalikumate või 
ulatuslikumate õigusnormide 
kohaldamist, mis käsitlevad kaalu või 
mõõtmeid, või selliste üksikasjalikumate 
või ulatuslikumate õigusnormide 
kohaldamist, mida kohaldatakse ohtlike 
ainete ja valmististe esitusviisi, liigitamise, 
pakendamise ja märgistamise suhtes või 
selliste ainete transpordi suhtes.
2. Artiklitega 8–13 ettenähtud andmed 
peavad olema märgitud ostjatele kergesti 
arusaadavas keeles.
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Liikmesriik, kus toodet turustatakse, võib 
vastavalt asutamislepingule omaenda 
territooriumil ette näha kõnealuste 
märgistamisandmete esitamise ühes või 
mitmes ühenduse ametlikus keeles, mille 
määrab kõnealune liikmesriik.
Käesoleva lõike esimene ja teine lõik ei 
välista kõnealuste märgistamisandmete 
esitamist mitmes keeles.

Selgitus

Vt artikli 8 muudatusettepanekut, mis sisaldab kõiki ülaltoodud sätteid toiduensüümide ja 
toiduensüümi preparaatide märgistamiseks, mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 16 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Käesolevale lõikele viitamisel 
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 kooskõlla viimiseks uue komiteemenetluse otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 18 LÕIKE 4 PUNKT A A (uus)

a a) toiduohutusametil lubatakse teha 
otsus kiirmenetluse rakendamise kohta 
lubade andmiseks praegu turul olevatele 
toiduensüümidele, kui amet veendub, et 
need on läbinud piisava ELi sisese 
ohutuse hindamise kas riiklikul või 
ühenduse tasandil, mistõttu need 
ensüümid võib vahetult ühenduse 
loetelusse üle võtta.

Selgitus

Euroopa Toiduohutusameti vahendid on niigi piiratud, mistõttu neid ei tohiks raisata 
toiduensüümidega seotud riskide hindamisele, mida on ELis vajalikul tasemel juba tehtud, 
seda eelkõige Taanis, Prantsusmaal või Ühendkuningriigis, kus on olemas ka hästitoimivad 
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riiklikud toiduensüümidele lubade andmise menetlused.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 18 LÕIGE 5

5. Vajaduse korral võib kõik käesoleva 
artikli kohaldamisel asjakohased 
üleminekumeetmed võtta vastu vastavalt 
artikli 16 lõikes 2 osutatud korrale.

5. Vajaduse korral võib kõik käesoleva 
artikli kohaldamisel asjakohased 
üleminekumeetmed võtta vastu vastavalt 
artikli 16 lõikes 2 a osutatud korrale.

Selgitus

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

Praegu puuduvad ühenduse tasandil ühtlustatud eeskirjad, mis reguleeriksid toiduensüümide 
kasutamist toiduainete töötlemisel. Selle tulemuseks on lisaks kaubandustõketele ja 
õiguslikule ebakindlusele ka liikmesriikide erinevad tervise- ja tarbijakaitse standardid.

Ensüüme on sajandite vältel kasutatud toiduainete tootmisel, kusjuures kõige levinum oli see 
pagaritööstuses, tärklise töötlemisel, juustu, õlle, puuviljamahlade ja muude jookide 
valmistamisel. Nad täidavad mitmeid kasulikke funktsioone, näiteks annavad toiduainetele 
parema struktuuri ja väljanägemise ning suurendavad nende toiteväärtust.

Praegused ELi õigusaktid käsitlevad üksnes ensüümide kasutamist toidu lisaainetena vastavalt 
direktiivile 89/107/EMÜ, ning selle direktiivi kohaselt lubatakse kasutada ainult kaht ensüümi 
– E 1103 invertaasi ja E 1105 lüsosüümi.

Viimastel aastatel on toiduensüümide kasutamine toiduainete tootmisel märgatavalt kasvanud 
ning parem tehnoloogia on võimaldanud luua uusi ja keerukamaid ensüüme. See tõstatab 
küsimuse nende võimalikust ohtlikkusest inimtervisele, mis võib avalduda allergeensuse, 
mürgisuse või mikrobioloogilise jääkaktiivsusena. Ensüüme toodetakse ka geneetiliselt 
muundatud mikroorganismidest. Kõige selle tõttu on tekkinud selge vajadus nende ohutuse 
ühtseks hindamiseks Euroopa tasandil, et tagada tarbijate tulemuslik kaitse.

Raportöörina tervitan ma seetõttu komisjoni ettepanekut ning lisan, et nii tootjate kui ka 
tarbijate ühendused tervitavad samuti ELis toiduensüümide kasutamist reguleerivate 
õigusaktide ühtlustamise väljavaadet.

Minu muudatusettepanekute põhirõhk on selguse ja ühtsuse suurendamisel, eriti seoses
toiduensüümide ja toiduensüümi preparaatide mõistetega, selliste toodete märgistamise 
nõuetega, mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale ning geneetiliselt muundatud 
organismidest pärinevate toiduensüümidega.

Mulle teeb muret, et käesolev määrus võib kaasa tuua kahekordse lubade andmise 
toiduensüümidele, mis jäävad määruse 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kohta) kohaldamisalasse, s.t geneetiliselt muundatud organismidest saadud toiduensüümidele. 
Komisjoni praeguse ettepaneku kohaselt peab määruse 1829/2003 kohaldamisalasse jäävatele 
toiduensüümidele lubade andmine toimuma kooskõlas nimetatud määrusega, enne kui neid 
võib ühenduse toiduensüümide loetelusse kandmiseks käesoleva määruse kohaselt hinnata. 
Tulemuseks võib olla, et sellised ensüümid peavad läbima kaks lubade andmise menetlust, 
mistõttu vaadeldav küsimus vajab veel täpsustamist.

Nimetatud mure välja arvatud, usun ma, et käesolev õigusakt on hea näide Euroopa 
institutsioonide, tootjate ja tarbijate ühenduste koostööst selle nimel, et üheaegselt tagada nii 
kaupade vaba liikumine ELis kui ka ELi kodanike õigus ühesugustele kõrgetele tervise- ja 
tarbijakaitse standarditele.


