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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

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. 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 väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
uuendtoitu ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr XXX/XXXX (ühtne menetlus)
(KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0872);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0027/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ohutu ja tervisliku toidu vaba 
liikumine on siseturu oluline aspekt ning 
aitab oluliselt kaasa kodanike tervise ja 
heaolu parandamisele ning nende 
sotsiaalsete ja majanduslike huvide 
kaitsmisele. Erinevused uuendtoidu 
ohutuse hindamist ja lubade väljastamist 
käsitlevates siseriiklikes õigusnormides 
võivad takistada uuendtoidu vaba 
liikumist, luues seega ebaõiglased 

(1) Ühenduse poliitika rakendamisel ja 
Euroopa Ühenduse asutamislepingut 
arvesse võttes tuleks tagada inimeste 
tervise ja tarbijakaitse, samuti loomade 
heaolu ja keskkonnakaitse kõrge tase.
Lisaks tuleks alati kohaldada 
ettevaatuspõhimõtet, nagu see on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta 
määruses (EÜ) nr 178/2002, millega 
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konkurentsitingimused. sätestatakse toidualaste õigusnormide 
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused.¹ 
_____________

EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

Or. nl

Selgitus

Rõhuasetus peaks olema toiduohutusel ja tarbijakaitsel. Samuti tuleks arvesse võtta loomade 
tervishoidu ja keskkonda. Äärmiselt oluline on ka ettevaatuspõhimõte.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse.

(2) Käesolev määrus tagab inimeste 
tervise kõrge kaitse ning kaitseb ka 
tarbijate sotsiaalseid ja majanduslikke 
huve. Samas võivad uuendtoidu ohutuse 
hindamist ja uuendtoidule loa andmist 
käsitlevate riiklike sätete erinevused mitte 
üksnes takistada selliste toodete vaba 
liikumist, tingides kõlvatut konkurentsi, 
vaid ka seada ohtu üldsuse tervise ja 
heaolu.

Or. nl

Selgitus

Rõhuasetus peaks olema toiduohutusel ja tarbijakaitsel. Siseriiklike sätete ühtlustamine on 
vajalik selleks, et vältida õigusnormide erinevuse kahjulikku mõju üldsuse tervisele ja 
heaolule.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb 
käsitelda uudsena, kui rakendatud on 
tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole 
kasutatud. Eelkõige peaks käesolev 
määrus hõlmama uusi tõuaretuse ja 
toiduainetootmisprotsesside 
tehnoloogiaid, mis mõjutavad toitu ja 
seega võivad mõjutada ka toiduohutust. 
Uuendtoit peaks seega hõlmama toitu, mis 
on toodetud ebatraditsiooniliste 
aretustehnikate abil kasvatatud taimedest 
ja loomadest ning toitu, mida on 
muudetud uute tootmisprotsesside abil, 
mis võivad toitu mõjutada, nt 
nanotehnoloogia ja nanoteadus. 
Traditsiooniliste aretustehnikate abil 
saadud uutest taimesortidest või 
loomatõugudest saadud toitu ei peaks 
käsitlema uuendtoiduna.

(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb 
käsitleda uudsena, kui rakendatud on 
tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole 
kasutatud. Peab olema selge, et kui toitu 
muudetakse uue tootmisprotsessi abil, 
nagu nanotehnoloogia või nanoteadus –
mille kohta ei ole veel piisavalt teadmisi 
riski hindamiseks –, võib toitu turule tuua 
ainult juhul, kui see on kehtiva 
riskihindamisega ohutuks tunnistatud.

Or. nl

Selgitus

Määrus peaks selgitama, millal käsitletakse toitu uuendtoiduna.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Loomade kloonimine ei ole 
kooskõlas nõukogu 20. juuli 1998. aasta 
direktiivi 98/58/EÜ (mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset)1 lisa 
punktiga 20. Punktis 20 sätestatakse, et 
sellist looduslikku või kunstlikku 
aretamist või aretusmeetodeid, mis 
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põhjustavad või tõenäoliselt põhjustavad 
loomadele kannatusi või vigastusi, ei tohi 
kasutada. Kloonitud loomadest või nende 
järglastest toodetud toitu seetõttu 
ühenduse loetellu ei tohi kanda.

EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23.

Or. nl

Selgitus

Paljud teadusuuringud ja eetika Euroopa töörühma arvamus kinnitavad, et kloonimine toob 
kaasa tõsiseid tervise ja heaolu probleeme nii kloonitud loomadele kui ka nende 
asendusemadele. Kloonitud looted on sageli normaalsest suuremad, mis tingib raskeid 
sünnitusi ja paljud neist toimuvad keisrilõike abil. Paljud kloonid hukkuvad tiinuse ajal või 
elu esimestel nädalatel immuunsuspuudulikkuse, kardiovaskulaarhäirete, 
hingamisprobleemide ja neerude kõrvalekallete tõttu.

Kloonimisest tingitud loomade tervishoiu ja heaolu probleemide tõttu ei ole see protsess 
kooskõlas nõukogu direktiivi 98/58/EÜ lisa punktiga 20.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Vajaduse korral tuleks vastu võtta 
rakendusmeetmed, milles määratletakse 
kriteeriumid, et lihtsustada hindamist, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kui toitu on enne nimetatud 
kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ 
tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva 
turustada samaks kasutuseks, ilma et seda 
käsitletaks uuendtoiduna. Siiski ei tuleks 
sellist kasutamist toidulisandina või 
toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Seega tuleb asjaomase toidu 
muudeks kasutusviisideks, st peale 
toidulisandina kasutamise, taotleda luba 

(7) Tuleks vastu võtta rakendusmeetmed, 
milles määratletakse kriteeriumid, et 
lihtsustada hindamist, kas ainet on 
kasutatud ühenduses inimeste toiduna enne 
15. maid 1997. Kui toitu on enne nimetatud 
kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ 
tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva 
turustada samaks kasutuseks, ilma et seda 
käsitletaks uuendtoiduna. 
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kooskõlas käesoleva määrusega.

Or. nl

Selgitus

Komisjoni ettepaneku selgitus ja lihtsustus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikides kättesaadava teabe 
põhjal tuleb selgitada, kas toitu kasutati 
olulisel määral inimeste toiduna enne 
15. maid 1997. Kui komisjonil ei ole teavet 
inimtoiduna kasutamise kohta enne 
15. maid 1997, tuleb kehtestada lihtne ja 
läbipaistev liikmesriike ja kõiki huvitatud 
pooli hõlmav menetlus selle teabe 
kogumiseks. 

(13) Komisjon peaks kehtestama lihtsa ja 
läbipaistva menetluse juhtudeks, mil
komisjonil ei ole teavet inimtoiduna 
kasutamise kohta enne 15. maid 1997;
liikmesriigid peaksid olema sellesse 
menetlusse kaasatud. Menetlus tuleks 
vastu võtta hiljemalt kuus kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. nl

Selgitus

Komisjoni ettepaneku selgitus ja lihtsustus. Peab olema selge, millised ülesanded antakse 
määruse jõustumisel komisjonile. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ohutushindamise ja lubade andmise 
suhtes tuleb kohaldada ühtlustatud 
tsentraliseeritud menetlust, mis oleks 
tõhus, kiire ja läbipaistev. Edasist 
ühtlustamist arvestades peaksid erinevad 
loa andmise menetlused, uuendtoidu 

(15) Ohutushindamise ja lubade andmise 
suhtes tuleb kohaldada menetlust, mis 
oleks tõhus, kiire ja läbipaistev. 
Uuendtoidu ohutuse hindamine ja nende 
ühenduse loetelusse kandmine peaks
toimuma vastavalt menetlusele, mis on ette 

Adlib Express Watermark



PE409.414v01-00 10/34 PR\730938ET.doc

ET

ohutuse hindamine ja nende ühenduse 
loetelusse kandmine toimuma vastavalt 
menetlusele, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EÜ) nr […], millega 
kehtestatakse toidu lisaainete, 
toiduensüümide ning lõhna- ja 
maitseainete lubade andmise ühtne 
menetlus.

nähtud käesolevas määruses.

Or. nl

Selgitus

Euroopa Parlament ei ole veel võtnud vastu demokraatlikku otsust loa andmise ühtse 
menetluse kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Neid aspekte peaksid hindama 
vastavalt teaduse ja uute tehnoloogiate 
eetika Euroopa töörühm ning Euroopa 
Keskkonnaagentuur.

Or. nl

Selgitus

Peale tervisekaitse aspektide, tarbijate huvide ja loomade tervishoiu peaks riski hindamine 
hõlmama ka eetiliste ja keskkonnaaspektide arvessevõtmist. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Menetluse lihtsustamiseks peaks 
taotlejatel olema võimalik esitada eri 

(17) Menetluse lihtsustamiseks peaks 
taotlejatel olema võimalik esitada eri 
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valdkondlike toidualaste õigusaktide 
reguleerimisalasse kuuluvate toitude puhul 
üks taotlus. Seetõttu tuleks määrust (EÜ) 
nr [ühtne menetlus] vastavalt muuta.

valdkondlike toidualaste õigusaktide 
reguleerimisalasse kuuluvate toitude puhul 
üks taotlus. Komisjon peaks kindlaks 
määrama valdkondliku toidualase 
õigusakti, mida taotluse suhtes 
kohaldatakse.

Or. nl

Selgitus

Taotluste esitamine tuleks muuta tootjatele lihtsamaks, sõltumata sellest, millist valdkondlikku 
toidualast õigusakti taotluse suhtes kohaldatakse.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vajaduse korral ja toetudes 
ohutushinnangule tuleks kehtestada 
turustamisjärgse järelevalve nõuded 
uuendtoidu kasutamisele inimtoiduks.

(18) Ohutushinnangu alusel tuleks 
kehtestada turustamisjärgse järelevalve 
nõuded uuendtoidu kasutamisele.

Or. nl

Selgitus

Komisjoni ettepaneku selgitus ja lihtsustus. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel, et toetada 
uurimistegevust ja arendust ning seega ka 
innovatsiooni põllumajanduslikus 
toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu 
ühenduse loetellu kandmise toetuseks 
esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja 

(20) Et toetada uurimistegevust ja arendust 
ning seega ka innovatsiooni 
põllumajanduslikus toidutööstuses, võib
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
toetuseks esitatud uusi teaduslikke 
tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid 
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konfidentsiaalseid andmeid piiratud 
ajavahemiku jooksul kasutada teiste 
taotlejate kasuks ilma esimese taotleja 
nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud 
teaduslike andmete kaitse ei tohiks 
takistada teistel taotlejatel taotleda 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist 
nende oma teaduslike andmete põhjal.

käsitleda konfidentsiaalsetena kooskõlas 
käesoleva määruse sätetega. Samal ajal 
peaks komisjon koostama juhendi, kuidas 
tagada uute teaduslike tõendite ja 
konfidentsiaalsete andmetega seotud 
menetluse läbipaistvus tarbijate jaoks.

Or. nl

Selgitus

Vajaduse korral tuleks uuendtoidu ühenduse nimekirja kandmise taotlusele lisatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid käsitleda konfidentsiaalsetena. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Recital 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised 
märgistamist käsitlevad nõuded, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. märtsi 2000. aasta direktiivis 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud 
juhtudel võib olla vajalik sätestada 
täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega. Seega võib
uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
eeldada kasutamise eritingimusi või 
märgistamise kohustusi.

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised 
märgistamist käsitlevad nõuded, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. märtsi 2000. aasta direktiivis 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud 
juhtudel võib olla vajalik sätestada 
täiendava märgistamise kohustus, eriti 
seoses toidu kirjelduse, allika või 
kasutustingimustega. Seega eeldab 
uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu 
nendel juhtudel kasutamise eritingimusi 
või märgistamise kohustusi.

Or. nl

Selgitus

Keeleline kohandus. 
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kolmandatest riikidest pärit 
traditsioonilise toidu ohutushindamise ja –
korralduse puhul tuleb arvesse võtta toidu 
varasemat ohutut kasutamist päritoluriigis. 
Ohutu kasutamise kogemused ei hõlma 
muuks otstarbeks kui toiduks kasutamist 
ning kasutamist, mis ei ole seotud 
tavapärase toiduvalikuga. Kui liikmesriigid 
ja amet ei ole esitanud ohutuse kohta 
teaduslikult põhjendatud vastuväiteid, 
näiteks teave tervist kahjustavate mõjude 
kohta, peaks pärast sellisest kavatsusest 
teavitamist olema lubatud tuua toit 
ühenduse turule.

(23) Kolmandatest riikidest pärit 
traditsioonilise toidu ohutushindamise ja –
korralduse puhul tuleb arvesse võtta toidu 
varasemat ohutut kasutamist päritoluriigis. 
Ohutu kasutamise kogemused ei hõlma 
muuks otstarbeks kui toiduks kasutamist 
ning kasutamist, mis ei ole seotud 
tavapärase toiduvalikuga. Kui liikmesriigid 
ja/või amet ei ole esitanud ohutuse kohta 
teaduslikult põhjendatud vastuväiteid, 
näiteks teave tervist kahjustavate mõjude 
kohta, on pärast sellisest kavatsusest 
teavitamist lubatud tuua toit ühenduse 
turule, tingimusel et sellele puuduvad 
eetilised vastuväited.

Or. nl

Selgitus

Peab olema selge, et kommenteerida võivad liikmesriigid ja/või amet. Isegi kui toode on 
ohutu, võib sellele olla eetilisi vastuväiteid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vajaduse korral võib konsulteerida
komisjoni 16. detsembri 1997. aasta 
otsusega loodud teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, 
et saada nõuandeid uuendtoidu
turuletoomisega seotud eetilistes 
küsimustes.

(24) Vajaduse korral konsulteeritakse
komisjoni 16. detsembri 1997. aasta 
otsusega loodud teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, 
et saada nõuandeid uuendtoidu 
turuletoomisega seotud eetilistes 
küsimustes. Arvamusuuringu 
läbiviimiseks, mis käsitleb Euroopa 
üldsuse suhtumist uuendtoitu, võib 
vajaduse korral kasutada 
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Eurobaromeetrit.

Or. nl

Selgitus

Arvesse tuleks võtta asjaolu, kas ühiskond peab eetilistel alustel uuendtoitu inimtoiduks 
kõlbmatuks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu 
ühenduses turule toomiseks, et tagada 
inimeste tervise ja tarbijakaitse kõrge tase, 
kindlustades samal ajal siseturu tõhusa 
toimimise.

1. Käesoleva määruse eesmärk on luua 
alus selleks, et tagada inimeste elu ja
tervise, loomade tervishoiu ja heaolu, 
keskkonna ja tarbijate huvide kaitse kõrge 
tase, kindlustades samal ajal siseturu 
tõhusa toimimise.

Or. nl

Selgitus

Inimeste tervise, keskkonna, loomade heaolu ja tarbijate huvide kaitse kõrge tase on kõige 
tähtsam prioriteet.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kloonitud loomadest ja nende 
järglastest toodetud toidu suhtes. 
Komisjon avaldab enne artiklis 20 
osutatud jõustumise kuupäeva aruande, 
milles hinnatakse kloonitud loomadega 
seotud olukorda. Aruanne saadetakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
vajaduse korral lisatakse sellele õigusakti 
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ettepanek.

Or. nl

Selgitus

Otsust selle kohta, kas kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit tuleks turule 
tuua või mitte, ei tohi langetada komiteemenetluse raames, vaid seda tuleks teha Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu spetsiaalse määrusega kaasotsustamismenetluse raames.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral võib artikli 14 lõikes 2
ettenähtud korras kindlaks määrata, kas 
teatavat liiki toit või toidu koostisosa 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse.

3. Vajaduse korral võib artikli 14 lõikes 3
ettenähtud korras kindlaks määrata, kas 
teatavat liiki toit või toidu koostisosa 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse.

Or. nl

Selgitus

Euroopa Parlamendile peab jääma õigus otsustada, millise toidu suhtes määrust 
kohaldatakse ja millise suhtes mitte.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid: 2. Alates 15. maist 1997 ühenduses turule 
toodud toidu kohta kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Or. nl
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Selgitus

Komisjoni ettepaneku selgitus ja lihtsustus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toit, mida ei ole kasutatud ühenduses 
olulisel määral inimeste toiduna enne 
15. maid 1997;
Kasutamine ainult toidulisandina või 
toidulisandis ei ole piisav tõendamaks, kas 
ainet on kasutatud ühenduses olulisel 
määral inimeste toiduna enne 15. maid 
1997. Kuid kui toitu on enne nimetatud 
kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina 
või toidulisandis, võib seda pärast 
nimetatud kuupäeva turustada ühenduses 
samaks kasutuseks, ilma et seda 
käsitletaks uuendtoiduna. Täiendavaid 
kriteeriume hindamiseks, kas toitu on 
kasutatud ühenduses olulisel määral 
inimeste toiduna enne 14. maid 1997, mis 
on mõeldud käesoleva määruse 
vähemoluliste elementide muutmiseks või 
täiendamiseks, võib vastu võtta vastavalt 
artikli 15 lõike 3 kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

i) toit, sh üks või mitu mikroorganismi, 
mille toiduna kasutamise ohutus 
ühenduses ei ole veel kindlaks tehtud;

Or. nl

Selgitus

Rõhuasetus peaks olema alates 15. maist 1997 turule toodud toidu ohutul kasutamisel.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) taimset või loomset päritolu toit, kui 
taime või looma suhtes on rakendatud 
ebatraditsioonilist aretustehnikat, mida ei 
ole kasutatud enne 15. maid 1997; ning

ii) taimset või loomset päritolu toit, kui 
taime või looma suhtes on rakendatud 
ebatraditsioonilist aretustehnikat, välja 
arvatud kloonitud loomadest ja nende 
järglastest toodetud toit;

Or. nl

Selgitus

Otsust selle kohta, kas kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit tuleks turule 
tuua või mitte, ei tohi langetada komiteemenetluse raames, vaid seda tuleks teha Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu spetsiaalse määrusega kaasotsustamismenetluse raames.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud 
protsessi, mida ei ole kasutatud enne 
15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse 
toidu koostise või struktuuri olulisi
muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust 
või ebasoovitavate ainete sisaldust või 
inimese ainevahetust.

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud uut
protsessi – sh nanotehnoloogia abil 
toodetud toit –, mis põhjustab kõnealuse 
toidu koostise või struktuuri olulisi
muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust 
või ebasoovitavate ainete sisaldust või 
inimese ainevahetust.

Or. nl

Selgitus

Uuendtoiduna käsitlemiseks piisab, et uudne tootmisprotsess mõjutaks toiteväärtust, 
ainevahetust või ebasoovitavate ainete sisaldust.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, 
mida on toiduna kasutatud kolmandas 
riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja 
kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna 
tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt ühe 
põlvkonna jooksul;

b) „kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, 
mida on toiduna kasutatud kolmandas 
riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja 
kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna 
tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt 50 
aasta jooksul;

Or. nl

Selgitus

Mõistete selgitus.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” 
tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise 
ohutust on kinnitanud andmed koostise 
kohta ja kasutamise kogemused ning pidev 
kasutamine suure osa riigi elanikkonna 
tavapärases toiduvalikus.

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” 
tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise 
ohutust on kinnitanud andmed koostise 
kohta ja kasutamise kogemused ning pidev 
kasutamine suure osa elanikkonna 
tavapärases toiduvalikus.

Or. nl

Selgitus

Mõistete selgitus.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) „kloonitud loomad” tähendab loomi, 
kes on kasvatatud mittesugulise kunstliku 
paljundamise meetodi abil, mille eesmärk 
on luua konkreetse looma geneetiliselt 
identne või peaaegu identne koopia;

Or. nl

Selgitus

Mõistete selgitus.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) „kloonitud loomade järglased” 
tähendab loomi, kes on kasvatatud 
sugulise paljundamise teel, kui vähemalt 
üks vanematest on kloonitud loom;

Or. nl

Selgitus

Mõistete selgitus.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) mõiste „nanotehnoloogia abil 
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toodetud” tähendab toodet, mis sisaldab 
sünteetilisi aineid, mis ei ole pikkuse, 
laiuse või kõrguse osas suuremad kui 100 
nm, koosneb neist või on nende abil 
toodetud.

Or. nl

Selgitus

Mõistete selgitus.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib koguda liikmesriikidelt 
ja/või toidukäitlejatelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses on toitu 
ühenduses inimeste toiduna kasutatud 
enne 15. maid 1997. 

1. Komisjon kogub liikmesriikidelt ja/või 
toidukäitlejatelt andmeid, et määrata 
kindlaks, millises ulatuses kuulub toit 
käesoleva määruse reguleerimisalasse. 

Or. nl

Selgitus

Komisjoni ettepaneku selgitus ja lihtsustus. Peab olema selge, millised ülesanded antakse 
käesoleva määruse jõustumisel komisjonile. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjonil puudub teave selle kohta, 
et toitu on kasutatud inimeste toiduna 
enne 15. maid 1997, teeb komisjon 
menetluse kohta otsuse hiljemalt kuue 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
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jõustumist.

Or. nl

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turule võib tuua ainult lubatud uuendtoite 
käsitlevasse ühenduse loetellu (edaspidi 
„ühenduse loetelu”) kantud uuendtoitu.

1. Turule võib tuua ainult lubatud 
uuendtoite käsitlevasse ühenduse loetellu 
(edaspidi „ühenduse loetelu”) kantud 
uuendtoitu. Komisjon hoiab ja avaldab 
ühenduse loetelu komisjoni veebisaidi 
selleks ettenähtud üldsusele kättesaadaval 
lehel.

Or. nl

Selgitus

Tarbijate, tootjate ja muude huvitatud poolte teavitamine on esmatähtis.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kloonitud loomadest või nende 
järglastest toodetud toitu ühenduse 
loetellu ei kanta.

Or. nl

Selgitus

Otsust selle kohta, kas kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit tuleks turule 
tuua või mitte, ei tohi langetada komiteemenetluse raames, vaid seda tuleks teha Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu spetsiaalse määrusega kaasotsustamismenetluse raames.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei põhjusta see normaalsetel 
tarbimistingimustel probleeme tarbijate 
tervisele;

a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei põhjusta see normaalsetel 
tarbimistingimustel probleeme tarbijate ja 
loomade tervisele;

Or. nl

Selgitus

Loomade tervishoid on siinkohal samuti oluline.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) hindamisel võetakse arvesse Euroopa 
Keskkonnaagentuuri arvamust selle 
kohta, mil määral on tootmisprotsessil ja 
normaalsel tarbimisel kahjulik mõju 
keskkonnale;

Or. nl

Selgitus

On oluline, et ühenduse loetellu kandmise tingimuste osas võetaks arvesse ka 
keskkonnaaspekte.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) hindamisel võetakse arvesse teaduse 
ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa 
töörühma arvamust eetiliste vastuväidete 
ulatuse kohta.

Or. nl

Selgitus

On oluline, et ühenduse loetellu kandmise tingimuste osas võetaks arvesse ka eetilisi aspekte.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loetelu ajakohastatakse 
vastavalt määruses (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] sätestatud menetlusele. 

1. Ühenduse loetelu ajakohastatakse 
vastavalt käesolevas määruses sätestatud 
menetlusele.

Or. nl

Selgitus

Kuna demokraatlikku otsust lubade andmise ühtse menetluse kohta veel vastu võetud ei ole, ei 
ole selge, kas kõnealune menetlus on lõppkokkuvõttes uuendtoidu jaoks kõige kohasem.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne 
menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus 

välja jäetud
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ühenduse loetelu ajakohastamise kohta 
seoses muu uuendtoiduga kui 
kolmandatest riikidest pärit 
traditsiooniline toit, vastavalt käesoleva 
määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud 
regulatiivmenetlusele, juhul kui kaitstakse 
uusi teaduslikke tõendeid ja 
konfidentsiaalseid andmeid vastavalt 
artiklile 12. 

Or. nl

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 12 muutmise tõttu tuleb komisjoni ettepaneku artikli 7 lõige 3 
välja jätta.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne artiklis 12 sätestatud 
ajavahemiku lõppu ajakohastatakse 
ühenduse loetelu käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
(EÜ) nr [ühtne menetlus] artikli 14 
lõikes 3 osutatud kontrolliga
regulatiivmenetluse kohaselt sellisel moel, 
et juhul kui lubatud toit vastab endiselt 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele, ei hõlma kanne enam 
käesoleva artikli lõikes 3 osutatud teavet.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 12 muutmise tõttu tuleb komisjoni ettepaneku artikli 7 lõige 4 
välja jätta.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Lubade andmise menetlus

1. Taotleja esitab komisjonile järgmised 
üksikasjad:
a) taotleja nimi ja aadress; 
b) toidu nimetus ja kirjeldus, kaasa 
arvatud rakendatud tootmisprotsess;
c) üksikasjad uuendtoidu või toidu 
uuendkoostisosa füüsikaliste ja keemiliste 
omaduste kohta; 
d) üksikasjad lisandite sisalduse kohta 
tavapärase valmistise puhul; 
e) toidu uuendkoostisosa määratluse ja 
puhtuse kirjeldus; 
f) tootmis- ja valmistamismeetodi 
üksikasjalik kirjeldus; 
g) tehtud uurimuste loend, sealhulgas 
võimaluse korral sõltumatud 
ekspertuurimused, ning mis tahes muud 
kättesaadavad materjalid, mis tõestavad, 
et toit vastab artiklis 6 osutatud 
kriteeriumidele;
h) asjakohaste kinnitavate andmete ja 
teabega täiendatud analüüs, mis näitab, et 
toidu iseloomulikud tunnused ei erine 
vastava tavapärase toote omadest, pidades 
silmas selliste tunnuste loodusliku 
varieeruvuse lubatud piire;
i) vajadusel sellest toodetud toidu või 
toitude turuleviimise tingimused, kaasa 
arvatud konkreetsed kasutus- või 
käitlemistingimused;
j) vajadusel ettepanek toidu inimtoiduna 
kasutamise järelevalveks turustamise 
järel;
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k) standardvormis kokkuvõte toimikust.
2. Komisjon edastab taotluse ametile 14 
päeva jooksul pärast selle kättesaamist. 
Amet esitab komisjonile arvamuse üheksa 
kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist. 
3. Komisjon määrab lõppkokkuvõttes 
kindlaks, kas toit kantakse ühenduse 
loetellu või mitte. Ühenduse loetelu 
ajakohastamise menetlus määratakse 
kindlaks artikli 14 lõikes 2 osutatud 
menetluse alusel.

Or. nl

Selgitus

Kuna demokraatlikku otsust lubade andmise ühtse menetluse kohta veel vastu võetud ei ole, ei 
ole selge, kas kõnealune menetlus on lõppkokkuvõttes uuendtoidu jaoks kõige kohasem. 
Esildatud menetluse koostamisel on võetud aluseks tarbija- ja keskkonnakaitset arvesse võttes 
hoolikalt välja töötatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruses 
(EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) sätestatud menetlus, ning 
see on väga sarnane ka viimati välja töötatud uuendtoidu spetsiaalse menetlusega.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei tooda 
ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7. Lõikes 1 
osutatud teadet käsitatakse määruse (EÜ) 
nr XX/XXX [ühtne menetlus] artikli 3 
lõikes 1 osutatud taotlusena.

Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei tooda 
ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7.

Or. nl

Selgitus

Seda artiklit on muudetud vastavalt artiklile 7 a.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajaduse korral ja tihedas 
koostöös ametiga kättesaadavaks tehnilised 
juhised ja vahendid, et aidata 
toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva 
määruse kohaste taotluste 
ettevalmistamisel ja esitamisel.

Komisjon teeb vajaduse korral ja tihedas 
koostöös ametiga kättesaadavaks tehnilised 
juhised ja vahendid, et aidata 
toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva 
määruse kohaste taotluste 
ettevalmistamisel ja esitamisel. Tehnilised 
juhised ja vahendid avaldatakse hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist komisjoni veebisaidi 
selleks ettenähtud üldsusele kättesaadaval 
lehel.

Or. nl

Selgitus

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad peaksid komisjonilt saama abi ja toetust käesoleva 
määruse raames taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet: Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet: 

a) võrdleb vajadusel, kas toit on sama 
ohutu kui juba ühenduse turul olev 
võrreldava toidukategooria toit või toit, 
mille asendamiseks uuendtoit on ette 
nähtud;

a) võrdleb vajadusel, kas toit on sama 
ohutu kui juba ühenduse turul olev 
võrreldava toidukategooria toit või toit, 
mille asendamiseks uuendtoit on ette 
nähtud;

b) võtab kolmandate riikide 
traditsioonilise toidu puhul arvesse toidu 
ohutu kasutamise kogemusi.

b) võtab arvesse:

i) kolmandate riikide traditsioonilise toidu 
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puhul toidu ohutu kasutamise kogemusi;
ii) uuendtoidu koostist, eelkõige muude 
kui toitainete taset ja looduslike mürkide 
taset;
iii) toidu uuendkoostisosa 
valmistusmeetodit ja kirjeldusi;

iv) uuendtoidu allergeensuse potentsiaali;
v) ainevahetust/toksikokineetikat 
käsitlevaid uurimusi toidu 
uuendkoostisosa kohta; 
vi) uurimusi, mis käsitlevad toidu 
uuendkoostisosa mürgisust loomadele; 
vii) uurimusi, mis käsitlevad toidu 
uuendkoostisosa taluvust inimeste puhul. 

Or. xm

Selgitus

Uuendtoidu ohutuse hindamisel peaks amet kaaluma ka niisuguseid aspekte nagu 
uuendtoitude koostis, allergeensus ja mürgisus.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmekaitse Konfidentsiaalsed andmed

Or. nl

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 1. Taotleja palvel, mida toetab taotlusele 

Adlib Express Watermark



PR\730938ET.doc 29/34 PE409.414v01-00

ET

lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei 
tohi koos taotlusega esitatud uusi 
teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid 
andmeid viie aasta jooksul alates 
uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise 
kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks 
ilma taotleja nõusolekuta.

lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, 
võidakse valmistamise üksikasju käsitleda 
konfidentsiaalsete andmetena. Kõnealusel 
juhul esitatakse kontrollitav põhjendus.

2. Komisjon määrab pärast taotlejaga 
konsulteerimist kindlaks, milliseid 
valmistamise üksikasju tuleb käsitleda 
konfidentsiaalselt.
3. Pärast ametilt arvamuse saamist 
avaldab komisjon järgmised üksikasjad:
a) taotleja nimi ja aadress;
b) toidu või toidu koostisosa 
identifitseerimiseks vajalik kirjeldus;
c) toidu või toidu koostisosa kavandatav 
kasutus;
d) toimiku kokkuvõte, v.a 
konfidentsiaalsed osad;
e) täieliku taotluse saamise kuupäev.

Or. nl

Selgitus

Käesolev määrus peab hõlmama meetmeid, mis kuuluvad praegu käesoleva määruse 
jõustumisel kehtetuks muutuva määruse (EÜ) nr 1852/2001 reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr [ühtne menetlus] 
muutmine

välja jäetud

Määrust (EÜ) nr [ühtne menetlus] 
muudetakse järgmiselt:
(1) pealkiri asendatakse järgmisega:
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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määrus (EÜ) nr XXX/XXXX, millega 
kehtestatakse toidu lisaainete, 
toiduensüümide ning toidu lõhna- ja 
maitseainete lubade andmise ühtne 
menetlus”
(2) artikli 1 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega: 
"1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
hindamise ja lubade andmise ühtne 
menetlus (edaspidi „ühtne menetlus”) 
toiduainetes ja uuendtoidus kasutatud või 
kasutatavatele toidu lisaainetele, 
toiduensüümidele, lõhna- ja 
maitseainetele või lõhna- ja maitseainete 
lähteainetele (edaspidi „ained või 
tooted”), mis soodustab nende ainete vaba 
liikumist ühenduses ning inimeste tervise 
ning tarbijate huvide kaitse kõrget taset.”
(3) artikli 1 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Ühtse menetlusega määratakse 
kindlaks kord, mille alusel 
ajakohastatakse selliste ainete ja toodete 
loetelusid, mille turuletoomine ühenduses 
on lubatud vastavalt määrustele (EÜ) 
nr AAA/2007, (EÜ) nr BBB/2007, (EÜ) 
nr CCC/2007 ja (EÜ) nr DDD/DDDD 
(edaspidi „valdkondlikud toidualased 
õigusaktid”).”
(4) Artikli 1 lõikes 3, artikli 2 lõigetes 1 ja 
2, artikli 9 lõikes 2, artikli 12 lõikes 1 ja 
artiklis 13 asendatakse sõna „aine” või 
„ained” sõnadega „aine või toode” või 
„ained või tooted”. 
(5) artikli 2 pealkiri asendatakse 
järgmisega:
„Ühenduse poolt heakskiidetud ainete või 
toodete loetelu”
(6) artiklile 4 lisatakse lõige 3 järgmises 
sõnastuses:
"3. Aine või tootega seotud üksiktaotluse 
võib esitada, et ajakohastada eri 
valdkondlike toidualaste õigusaktide 
reguleerimisalasse kuuluvaid ühenduse 
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loetelusid, kui taotlus on kooskõlas iga 
valdkondliku toidualase õigusakti 
nõuetega.”
(7) artikli 6 lõike 1 algusse lisatakse 
järgmine lause:
„Teaduslikult põhjendatud 
ohutusprobleemide korral määratakse 
kindlaks ja nõutakse taotlejalt lisateavet 
riski hindamise kohta.”

Or. nl

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikkel 19 on välja jäetud vastavalt artiklile 7 a.
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu kohta, et 
lihtsustada ja tsentraliseerida uuendtoidule loa andmise ja selle turule toomise menetlust. 
Seega on otsustatud, et uus määrus on vajalik. Raportöör on seisukohal, et kui on langetatud 
otsus määruste vastuvõtmise kohta, peab olema väga selge, mis on nende eesmärk.

Raportööri arvates on uuendtoitu käsitleva uue määruse esmatähtsateks eesmärkideks
saavutada toiduohutuse, tarbija- ja keskkonnakaitse ning loomade tervise kaitse kõrge tase, 
järgides lakkamatult ettevaatuspõhimõtet, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused1. Kõik muud eesmärgid on teisejärgulise 
tähtsusega.

Uuendtoit ei tohi tarbijaid ohtu seada ega neid eksitada. Kui uuendtoit asendab muud toitu, ei 
tohi see tarbija seisukohast olla toiteväärtuse osas muust toidust halvem.

Komisjoni ettepanekus püütakse selgitada uuendtoidu mõistet ja sellega seotud mõisteid. 
Raportöör toetab kõnealust eesmärki, kuid on seisukohal, et komisjon ei ole seda hoolikalt 
täita suutnud. Komisjoni ettepanek ei sisaldanud selgeid mõisteid ning seega selgitas 
raportöör olemasolevaid mõisteid ja täiendas neid vajaduse korral uutega. Need hõlmavad 
näiteks kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toidu ning nanotehnoloogia 
kasutamise teel toodetud toidu mõistet.

Raportöör peab väga oluliseks, et kloonitud loomadest toodetud toit tuleks uuendtoitu 
käsitleva määruse reguleerimisalast välja jätta. Kuna ei ole saavutatud demokraatlikku 
kokkulepet kõnealuse toidu soovitavuse osas, eelkõige loomade tervishoiu ja heaolu 
seisukohast, ei saa otsust, kas kloonitud loomadest või nende järglastest toodetud toit tuleks 
turule tuua või mitte, langetada komiteemenetluse raames. Sellele tuleb leida lahendus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu spetsiaalse määruse abil kaasotsustamismenetluse raames. 
Lõpuks tuleb arvesse võtta ka asjaolu, kas ühiskond peab uuendtoitu eetilistel alustel 
inimtoiduks kõlbmatuks.

Kõik uuendtoidule loa andmise taotlused esitatakse komisjonile ning need peavad järgima 
käesolevas määruses sätestatud kriteeriume; seejärel edastatakse need läbivaatamiseks 
Euroopa Toiduohutusametile (EFSA), kus hinnatakse kõnealuse toidu ohutust. Kõnealusel 
hindamisel tuleb arvesse võtta ka eetilisi ja keskkonnaaspekte. Järelikult tuleb ohutuse 
hindamisse kaasata teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma ning Euroopa 
Keskkonnaagentuuri arvamused. Praegu lubab komisjon tarbijatele ja kodanikele, et ta võtab 
enda kanda vastutuse keskkonna- ja loomade heaolu aspektide eest, pidades muu hulgas 
silmas kliimamuutuse ja loomade heaolu probleeme, ning seega peab Euroopa poliitika olema 
terviklik ja kindel õigusloome kõikides asjaomastes valdkondades, seega ka uuendtoitu 
käsitleva määruse osas.

                                               
1 EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24.
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Komisjoni ettepanekuga püütakse muuta lubade andmise menetlust tulemuslikumaks ja 
läbipaistvamaks ning seda paremini rakendada. See aitab kaasa määruse paremale 
rakendamisele ning annab tarbijatele suurema võimu ja rohkem valikuid, kuna nende 
käsutuses saab olema rohkem teavet. Ka siin on komisjon liiga kaugele läinud, asudes 
seisukohale, et uuendtoitu käsitlevat määrust peaks muu hulgas reguleerima määrus, millega 
kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade 
andmise ühtne menetlus. Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole veel võtnud vastu 
demokraatlikku otsust lubade andmise ühtse menetluse kohta. Raportöör otsustas seega teha 
ettepaneku lubade andmise menetluse kohta, mis põhineb tarbija- ja keskkonnakaitset arvesse 
võttes hoolikalt välja töötatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta 
määruses (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta)1 sätestatud 
menetlusel ning ka viimati välja töötatud uuendtoidu spetsiaalsel menetlusel.

Kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu puhul teeb komisjon ettepaneku rakendada 
lihtsamat lubade andmise menetlust, mille raames hinnatakse ohutust toidu ohutu kasutamise 
kogemust päritoluriigis arvesse võttes. On oluline, et kehtestataks täpselt, kui pikk niisuguse 
kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu ohutu kasutamise aeg on piisav, et tagada 
toote ohutus, ning raportöör teeb ettepaneku, et selleks võiks olla pigem 50 aastat kui 
komisjoni esildatud üks põlvkond, mida on raske määratleda.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on saavutada käesoleva määruse kohaste taotluste puhul 
andmekaitse teatud tase viieks aastaks. See on raportööri jaoks üllatuslik, kuna komisjon 
esitas lubade andmise ühtse menetluse läbivaatamise käigus Euroopa Parlamendis hoopis 
teistsugused argumendid. Komisjon väitis seal, et andmekaitsesüsteem tooks kaasa 
ulatuslikuma reguleerimise ning muudaks järelevalvesüsteemid ja haldusmenetlused 
keerulisemaks. Lisaks takistaks andmekaitsesüsteem ohutute ja asjaomaste õigusaktide 
kriteeriumidele vastavate kaupade vaba liikumist, mis on vastuolus EÜ asutamislepingu artikli 
95 alusel vastuvõetud meetme eesmärgiga.

Kõnealune vastuolulisus komisjoni õigusloomega seotud ettepanekutes on äärmiselt 
mitterahuldav. Raportöör teeb seega ettepaneku säilitada tootmist käsitlevate andmete 
konfidentsiaalsuse süsteem, mis on sätestatud komisjoni 20. septembri 2001. aasta määruses 
(EÜ) nr 1852/2001, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
258/97 kohaselt esitatava teabe avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud eeskirjad2.

Komisjoni ettepanekus nähakse ette, et liikmesriigid peavad kehtestama karistusi nende osas, 
kes rikuvad uuendtoitu käsitleva määruse sätteid. Raportöör rõhutab tugevalt, et 
kriminaalõigus kuulub alati liikmesriikide pädevusse. On äärmiselt soovitav, et liikmesriikidel 
peaks olema võimalik vabalt otsustada, kas karistus tuleks kehtestada kriminaalõiguse alusel 
või peaks see olema haldusalane või muud laadi. Kuni liikmesriik võtab asjakohaseid 
meetmeid uuendtoitu käsitleva määruse rikkumiste vastu, täidab ta oma kohustusi ühenduse 
õiguse raames.

Raportöör toetab kõiki halduskoormuse vähendamise ning läbipaistvuse ja tõhususe 

                                               
1 ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23.
2 EÜT L 253, 21.9.2001, lk 17–18.
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parandamise meetmeid. Need ei tohi aga kunagi mõjutada negatiivselt uuendtoitu käsitleva 
määruse peamist eesmärki, nimelt toiduohutust ja tarbijakaitset.
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