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KESKKONNA-, RAHVATERVISE- JA TOIDUOHUTUSE KOMISJON

EUROOPA LIIDU TOIDUOHUTUSALASTE ÕIGUSAKTIDE RAKENDAMINE 
LIIKMESRIIKIDES

KESKKONNAKOMISJONI KOOSOLEK 20.–21. JUUNIL 2006

SAMAAEGNE VILJELEMINE

1. Geneetiliselt muundatud organismide kasvatamine (Renate Sommer)

Millal määrab komisjon kindlaks läviväärtused sellise tavapärase seemnevilja märgistamiseks, 
mis kavatsematult, kuid siiski tehniliselt vältimatult sisaldab geneetiliselt muundatud 
organismide jälgi?

Põllumajanduse ja maaelu arengu eest vastutav volinik pr Fischer Boel teatas jaanuaris 
("Grüne Woche", Berliin), et komisjon tahab aasta lõpuks vastu võtta eeskirjad samaaegse 
viljelemise võimalikkuse kohta geneetiliselt muundatud organismide kasvatamisel. Milline on 
volinik Kyprianou seisukoht samaaegse viljelemise osas?

Vastutuse eeskirjad (süüst sõltumatu vastutus) jäävad Saksa geenitehnoloogiaseadusesse 
esialgu alles. Milline on komisjoni seisukoht seoses Saksa vastutuse eeskirjade 
kokkusobivusega geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise direktiiviga, mida 
liikmesriigid praegu rakendavad?

2. Geneetiliselt muundatud organismide kultuurid (Satu Hassi)

Oma teatises KOM(2006) 104, mis sisaldab aruannet geneetiliselt muundatud, tavapäraste ja 
mahepõllukultuuride samaaegset viljelemist käsitlevate riiklike meetmete rakendamise kohta, 
tõendab komisjon, et ainult neli liikmesriiki on andnud välja riiklikud õigusaktid, et kaitsta 
tavapärast ja bioloogilist maaviljelust geneetiliselt muundatud kultuurtaimedega reostamise 
eest. Kas komisjon nõustub, et samaaegse viljelemise ning tarbijate ja tootjate vaba valiku 
tagamiseks on vajalikud õiguslikud meetmed ELi tasemel?
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TOIDUAINETE JA SÖÖDAHÜGIEEN

3. Hea hügieenitava suunised (Karl-Heinz Florenz)

Nii toiduainete hügieeni määrus (EÜ) nr 852/2004 kui ka söödahügieeni määrus (EÜ) nr 
183/2005 õhutavad liikmesriike kutsuma majanduselus osalejaid üles looma vabatahtlikke 
suuniseid headest hügieenitavadest kinnipidamiseks.

Kuidas toetab komisjon Euroopa suuniste väljatöötamist?
Kuidas saavutatakse pikas perspektiivis üksikute riikide suuniste koondamine ja ühtsete 
hügieenistandardite tagamine kogu ELis?

4. Teave toiduahela kohta (Karl-Heinz Florenz)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa III jaos nõutakse teabe edastamist tapaloomade tervisliku 
seisundi kohta põllumehe ja tapamaja vahel. Komisjon kehtestas selle kriteeriumi suhtes juba 
vastavas määruses üleminekusätetega üleminekuaja.

Kas komisjon kavandab projekte, milles katsetatakse praktilist teabevahetust põllumehe ja 
tapamaja vahel?
Kas komisjonil on ülevaade selle nõude rakendamisest üksikutes liikmesriikides sea- ja 
veiseliha valdkonnas?

5. Toidukäitlejate/söödakäitlejate register (Karl-Heinz Florenz)

Toiduainete hügieeni määruse (EÜ) nr 852/2004 ja söödahügieeni määruse (EÜ) nr 183/2005 
kohaselt on põllumehed nii "toidukäitlejad" kui ka "söödakäitlejad" ning neil on kohustus end 
registreerida.

Kas komisjon kavatseb kooskõlastada ühtselt kogu Euroopas registreerimismenetluse ja 
liikmesriikides antavad registreerimisnumbrid?

Kuidas tagab komisjon, et eelkõige ühendusesisese söödaga kauplemise puhul on 
söödaostjatel olemas "söödakäitlejana" registreerimise tõend?

6. Tagatised söödasektoris (Karl-Heinz Florenz)

Söödahügieeni määruse ((EÜ) nr 183/2005) artiklis 8 nõutakse söödakäitlejatelt finantstagatisi 
võimalike kahjude katmiseks, mida mitteohutu sööt võib põhjustada hilisemas toiduahelas.

Millised järeldused teeb komisjon selliste finantstagatiste võimalikkuse kohta tellitud 
uurimusest?
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Kus näeb komisjon siin selget panust toiduohutusse?

JÄÄGID

7. Pestitsiidide ja antibiootikumide jäägid toiduainetes (Horst Schnellhardt) 

Alates 1. jaanuarist 2006 kehtivad määrused (EÜ) nr 852/2004, (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 
854/2004. Nende rakendamine valmistab probleeme.

Kus näete kõige suuremaid takistusi, mille tõttu hügieenimäärused ei kehti täielikult alates 1. 
jaanuarist 2006?

Kas on karta, et ELi õigusaktide ühtlustamise strateegia on ohus, kuna paljudes 
liikmesriikides piiratakse paindlikkust väga üksikasjalike eeskirjadega?

Hügieenieeskirjade eesmärk on viia läbi teaduslikul alusel kontrollitegevust. See eeldab, et 
kontrollide läbiviimise eest vastutavad isikud saavad vastava väljaõppe. Komisjon pikendas 
liikmesriikide väljaõppekohustust 2009. aastani. Kuidas kavatseb komisjon täita mainitud 
pikendamisega seda hügieenieeskirjade peamist põhimõtet?

Kas Granges asuv toidu- ja veterinaaramet jälgib hügieenimääruste rakendamise protsessi 
liikmesriikides?

Milliseid muudatusi on tehtud uute hügieenieeskirjade alusel toidu- ja veterinaarameti 
kontrollitegevuses? Paindlikkus hügieenieeskirjades võimaldab kohalikul ametiasutusel 
langetada teaduslikul alusel põhineva diferentseeritud otsuse. Kas toidu- ja veterinaaramet 
kavatseb kontrollida kasutatud teaduslikku alust või kiidab ta kohapealse asutuse langetatud 
otsuse üldiselt heaks?

Kas viimastel aastatel on Euroopas jääkide (pestitsiidid, ravimid) osas toimunud positiivseid 
arenguid:

a) imporditavate toodete puhul,
b) ELi-siseste toodete puhul?

8. Jääkide kogused (Satu Hassi) 

ELi, liikmesriikide ja valitsusväliste organisatsioonide järelevalvearuannetest nähtub, et 
seoses pestitsiidide jääkidega toiduainetes on suuri probleeme; neid leitakse sageli kogustes, 
mis ületavad tunduvalt jääkide maksimaalseid lubatud koguseid. Komisjon jõuab oma 
aruandes 2004. aastal läbiviidud kontrollide kohta järeldusele, et ei saa välistada ohtu 
tervisele, eelkõige vastuvõtlike rühmade tervisele.

Enamikul juhtudel ei kõrvaldata vastavaid tooteid turult, sest värsked puu- ja juurviljad on 
juba söödud, enne kui laborist vastused saabuvad.
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Milliseid meetmeid võtab komisjon jääke puudutava tõhusama kontrolli edendamiseks 
liikmesriikides? Kas komisjon nõustub, et lisaks lõpptoodete kontrollimisele tuleks läbi viia 
etteteatamata kontrolle toiduahela varasemates astmetes, põllumajandusettevõtetes?

9. Tapamaja töötajad (Linda McAvan)

Mida täpselt on mõeldud komisjoni määruse (EÜ) nr 2076/2005 artiklis 14 ("Ametlike 
kontrollide läbiviimisel abiks olevate tapamaja töötajate koolitamine") tapamajade töötajaid 
puudutavate sõnadega "lisakoolitus ja selle korraldus" [ELT L 338, 22.12.2005, lk 87]? Kas 
alates 1. jaanuarist 2010 nõuavad "lisakoolitus ja selle korraldus" eelkõige seda, et tapamajade 
töötajaid koolitatakse igakülgselt ja nad sooritavad ametlikelt abilistelt nõutava mahuka 
eksami ning mitte ainult koolituse või eksami nende ülesannete kohta, mida tapamaja töötajad 
teevad?

KALANDUSTOOTED

10. Kalandustoodete märgistus jaekaubanduses ja tarbijate teavitamine (Satu Hassi) 

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikkel 4 sisaldab üksikasjalikke eeskirju kalandustoodete 
märgistamise kohta jaekaubanduses ja tarbijate teavitamise kohta. Ära peab olema toodud 
liigi tootenimetus, tootmismeetod (merest või siseveekogust püütud või kasvatatud) ja 
püügipiirkond. Nagu nähtub aga turu-uuringutest, peetakse neist sätetest harva kinni. Milliseid 
meetmeid võtab komisjon selleks, et tagada nõuetekohane kinnipidamine 
märgistamiseeskirjadest liikmesriikide ja toidukäitlejate poolt? Kas komisjonil on kavas 
kaasata horisontaalse direktiivi 2000/13/EÜ (toidu märgistamise ja esitlemise kohta) uue 
sõnastamise raames sellesse sätted teatud toodete märgistamise kohta?

INSPEKTEERIMINE

11. Inspekteerimine (Antonios Trakatellis) 

Inspekteerimine toiduohutuse valdkonnas ja kontrolli tugevdamine kolmandatest riikidest 
pärit impordi üle ning meetmed liikmesriikide toetamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) määratletakse eraettevõtete ja riigiasutuste 
roll ja pädevus seoses toiduohutuse tagamisega, sealhulgas imporditavate toodete puhul.
Näiteks Kreekas ilmneb pädevate asutuste kontrollide põhjal üha sagedamini, et imporditakse 
ebasobivaid toiduaineid (toiduaineid, mis sisaldavad antibiootikume, Listeria bakterites 
sisalduvaid alfatoksiine jm). Ühenduse õiguses imporditavate toiduainete ohutuse tagamiseks 
sätestatud kontrollimenetlused nõuavad kontrolliasutuste loomist ja komisjoni 
kontrollirühmade regulaarset saatmist kolmandatesse riikidesse, et kontrollida kohapeal 
kõikidest rahvatervise eeskirjadest kinnipidamist ning tagada siseturu nõuetekohane 
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toimimine. Milliste toetavaid meetmeid pakuks komisjon, et suurendada kontrollide tõhusust 
ja avastada ebaseaduslikku importi kolmandatest riikidest? Millisel viisil kavatseb komisjon 
toetada liikmesriike, kus toiduaineid suures ulatuses ringlusse lastakse ja imporditakse, et 
tagada toiduohutus ja seega rahvatervise kaitse Euroopa kodanike jaoks?


