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Norbert Lins
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Teema: Määruses (EL) 2017/185 tapamajadele sätestatud erandi kehtivusaja lõpp

Määruses (EÜ) nr 853/2004 on sätestatud loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid. Määruse (EL) 
2017/185 artiklis 2 on sätestatud, et erandina ei kohaldata määruse (EÜ) nr 853/2004 sätteid 
põllumajandusettevõttes tapetud kodulindudelt ja jäneselistelt saadud liha väikestes kogustes 
tarnimise suhtes käitlejalt otse lõpptarbijale või kohalikesse jaemüügiettevõtetesse, kes tarnivad seda 
otse lõpptarbijale. Seda erandit ei saa pärast 31. detsembrit 2020 enam kohaldada, sest sellel 
kuupäeval lõpeb määruse (EL) 2017/185 kohaldamine. 

Erandi kohaselt on käitlejatel lubatud tarnida kodulindudelt ja jäneselistelt saadud, enda käideldud liha 
otse kohalikele turgudele. Samuti on välja töötatud lühikesed turustusahelad, et rahuldada tarbijate 
suurt nõudlust kohalike toodete järele ja pakkuda kohalikele tootjatele paremat tasu.

Oma kirjas ning põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 19. oktoobri 2020. aasta istungil peetud kõnes 
kinnitas volinik Kyriakides erandi kehtivusaja lõppkuupäeva ning rõhutas, et ainus viis, kuidas 
teatavatel tootjatel oleks võimalik määrust (EÜ) nr 853/2004 mitte järgida, oleks määrust muuta, mis 
nõuaks seadusandlikku tavamenetlust. Enamik asjaomaseid liikmesriike on erandi kehtivusaja 
pikendamist juba taotlenud.

Nende tootmismeetodid on eriti olulised komisjoni strateegia „Talust taldrikule“ raames, mis on osa 
Euroopa rohelisest kokkuleppest ja milles kutsutakse liikmesriike üles minema üle säästvamale 
tootmisele ja tarbimisele ning mille kohaselt aitavad ühiskonna suurenevat nõudlust täita lühemad 
tarneahelad. Ühtlasi soodustatakse sellega töökohtade loomist ja kohalikku tootmist.

1. Kuidas kavatseb komisjon lubada määruses (EL) 2017/185 sätestatud erandi alusel tegutsevatel 
tapamajadel oma tooteid töödelda, kui erandi kohaldamine lõpeb 1. jaanuaril 2021?

2. Millal kavatseb komisjon arutada asjakohaseid meetmeid?

3. Millise uue õigusraamistiku kavatseb komisjon kehtestada, et tagada tootjatele sujuv üleminek?

4. Kuna see küsimus tuleb lahendada kiirmenetluse korras, siis millal kavatseb komisjon esitada 
ettepaneku määruses (EÜ) nr 853/2004 muudatuse tegemiseks, mis võimaldab tootjatel jätkata 
kodulindudelt ja jäneselistelt saadud, enda käideldud liha tarnimist otse kohalikele turgudele?
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