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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNTA

EU:n ELINTARVIKEOIKEUDELLISTEN SÄÄDÖSTEN TOTEUTUS JÄSENVALTIOISSA

YMPÄRISTÖASIOIDEN VALIOKUNNAN KOKOUS 20. – 21. KESÄKUUTA 2006

RINNAKKAISELO

1. Muuntogeenisten organismien viljely (Renate Sommer)

Milloin komissio aikoo asettaa raja-arvot tavanomaisille siemenille, jotka sisältävät tahattomasti 
mutta teknisesti väistämättä pieniä määriä muuntogeenisiä organismeja?

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen Fischer Boel ilmoitti 
tammikuussa (Berliinin Grüne Woche), että komissio aikoo hyväksyä vuoden loppuun mennessä 
säädökset rinnakkaiselon mahdollisuudesta geneettisesti muunneltujen organismien viljelyssä. 
Mikä on komission jäsen Kyprianoun kanta rinnakkaiseloon? 

Vastuusäädökset (syyllisyydestä riippumaton vastuu) tulee edelleen säilymään Saksan 
geenitekniikkaa koskevassa laissa. Mikä on komission kanta siihen, miten Saksan vastuusäädös 
sopii yhteen jäsenvaltioissa parhaillaan täytäntöönpantavana olevan levittämistä koskevan 
direktiivin kanssa?

2. GMO-viljely (Satu Hassi)

Komissio osoittaa tiedonannossaan KOM(2006)0104, joka sisältää kertomuksen jäsenvaltioiden 
toimenpiteistä muuntogeenisten, tavanomaisten ja luomuviljelykasvien rinnakkaiselosta, että 
vain neljä jäsenvaltiota on antanut maakohtaisia määräyksiä suojellakseen perinteistä ja 
biologista maanviljelyä muuntogeenisten viljelykasvien sekoittumiselta. Onko komissiokin sitä 
mieltä, että tarvitaan oikeudellisia toimenpiteitä EU-tasolla rinnakkaiselon ja kuluttajien ja 
tuottajien valinnanvapauden turvaamiseksi?
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3. Hyvän hygieniakäytännön suuntaviivat (Karl-Heinz Florenz)

Elintarvikehygieniaa koskevassa asetuksessa N:o 852/2004 ja rehuhygieniaa koskevassa 
asetuksessa N:o 183/2005 edellytetään, että jäsenvaltiot kehottavat talouden toimijoita laatimaan 
vapaaehtoisia suuntaviivoja hyvän hygieniakäytännön noudattamisesta. 

Miten komissio tukee eurooppalaisten suuntaviivojen laatimista?
Miten saavutetaan pitkällä aikavälillä yksittäisten valtioiden suuntaviivojen yhdistäminen ja 
yhtenäisten hygieniastandardien varmistaminen koko EU:ssa?

4. Elintarvikeketjua koskevat tiedot (Karl-Heinz Florenz)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II kappaleessa III vaaditaan maatilan ja teurastamon 
välistä tiedonvälitystä teuraseläinten terveydentilasta. Komissio on jo määrittänyt ylimenokauden 
ylimenojärjestelyineen kyseisessä asetuksessa. 

Onko komissiossa suunnitteilla hankkeita, joilla testataan käytännössä maatilan ja teurastamon 
välistä tiedonvälitystä?

Onko komissiolla yleiskuva tämän vaatimuksen toteuttamisesta eri jäsenvaltioissa sian- ja 
naudanlihan alalla?

5. Elintarvikeyrittäjien/rehuyrittäjien rekisteri (Karl-Heinz Florenz)

Elintarvikehygieniaa koskevan asetuksen N:o 852/2004 ja rehuhygieniaa koskevan asetuksen 
N:o 183/2005 mukaan maanviljelijät ovat sekä ”elintarvikealan toimijoita” että ”rehualan 
toimijoita” ja kuuluvat rekisteröintivelvollisuuden piiriin.

Onko komissiossa ajateltu, että rekisteröintimenettelyt ja jäsenvaltioissa rekisteröinnin 
yhteydessä annettavat numerot yhtenäistettäisiin Euroopan laajuisesti?

Miten komissio varmistaa, että erityisesti yhteisön sisäisessä rehukaupassa rehujen ostajat 
esittävät rekisteröinnin ”rehualan toimijaksi”?

6. Rehualan takuut (Karl-Heinz Florenz)

Rehuhygienia-asetuksen (EY 183/2005) 8 artiklassa vaaditaan rehualan toimijoilta taloudellisia 
takuita sellaisten mahdollisten vahinkotapausten korvaamiseksi, joita epäturvalliset rehut 
aiheuttavat pitemmällä elintarvikeketjussa.

Mitä johtopäätöksiä komissio tekee tällaisten rahoitustakuiden soveltuvuudesta teetetyn 
tutkimuksen perusteella?

Millä tavoin komissio näkee tämän hyödyttävän yksiselitteisesti elintarviketurvallisuutta?

JÄÄMÄT
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7. Pestisidien ja antibioottien jäämät elintarvikkeissa (Horst Schnellhardt)

Asetukset (EY) 852/2004, (EY) 853/2004 ja (EY) 854/2004 ovat olleet voimassa 1. tammikuuta 
2006 lähtien. Täytäntöönpanossa on ongelmia.

Mitkä ovat mielestänne suurimmat esteet, joiden vuoksi hygienia-asetukset eivät ole
kokonaisuudessaan voimassa 1. tammikuuta 2006?

Onko pelättävissä, että EU:n oikeussäädösten lähentämiseen tähtäävä strategia vaarantuu, koska 
useissa jäsenvaltioissa rajoitetaan joustavuutta erittäin yksityiskohtaisilla säädöksillä?

Hygieniamääräysten tavoitteena on perustaltaan tieteellisen tarkastustoiminnan toteuttaminen.
Tämä edellyttää vastaavien tarkastusalojen koulutusten toteuttamista. EU:n komissio on lykännyt 
jäsenvaltioiden koulutusvelvoitetta vuoteen 2009 saakka. Miten EU:n komissio aikoo toteuttaa 
hygieniamääräysten periaatetta tällä järjestelyllä?

Seuraako FVO Grangessa hygienia-asetusten toteuttamista jäsenvaltioissa?

Mitä muutoksia on toteutettu FVO:n tarkastustoiminnassa uusien hygieniamääräysten vuoksi?
Joustavuus hygieniamääräyksissä mahdollistaa paikallisviranomaisten eriytetyn päätöksenteon 
tieteelliseltä pohjalta. Aikooko FVO tarkistaa sovelletun tieteellisen perustan vai hyväksyykö se 
aina paikallisviranomaisen ratkaisun?

Onko tilanne Euroopassa parantunut viime vuosina jäämien (pestisidit, lääkeaineet) osalta?

a) tuontituotteissa
b) EU:n tuotteissa

8. Jäämien määrät (Satu Hassi)

EU:n, jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen valvontaraporteista ilmenee, että elintarvikkeiden 
kasvinsuojeluainejäämiin liittyy vakavia ongelmia; niitä esiintyy usein määrinä, jotka ylittävät 
reilusti sallitut jäämäarvot. Komissio päätyy vuonna 2004 suoritettuja tarkastuksia koskevassa 
kertomuksessaan tulokseen, jonka mukaan terveysriskejä ei voida sulkea pois erityisesti 
riskiryhmien osalta.

Useimmissa tapauksissa kyseisiä tuotteita ei vedetä pois markkinoilta: tuoreet hedelmät ja 
vihannekset on jo syöty, ennen kuin laboratoriotulokset ovat käytettävissä.

Mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy tehostaakseen jäsenvaltioissa suoritettavia jäämien 
tarkastuksia? Onko komissio myös sitä mieltä, että lopputuotteiden tarkastuksen lisäksi on 
suoritettava ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia elintarvikeketjun aikaisemmissa vaiheissa, 
nimittäin maatiloilla?

9. Teurastamojen henkilökunta (Linda McAvan)

Mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan komission asetuksen (EY) N:o 2076/2005 [EUVL L 338, 
22.12.2005, s. 87] 14 artiklassa (”Virallisessa valvonnassa avustaville teurastamon henkilöstön 
jäsenille annettava koulutus”) olevalla teurastamojen henkilökuntaan viittaavalla ilmauksella 
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”tarvittavat täydentävät koulutus- ja organisointitoimet”? Vaativatko ”tarvittavat täydentävät 
koulutus- ja organisointitoimet” erityisesti, että teurastamojen henkilökuntaa saa laajaa 
koulutusta ja suorittaa virallisilta avustajilta vaadittavan laajan tutkinnon eikä ainoastaan 
koulutusta tai tutkintoa teurastamohenkilökunnan suorittamiin tehtäviin?

KALATUOTTEET

10. Kalatuotteiden merkinnät vähittäiskauppatasolla ja kuluttajille tiedottaminen
(Satu Hassi)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 4 artikla sisältää tarkat määräykset kalatuotteiden merkinnöistä 
vähittäiskauppatasolla ja kuluttajille tiedottamisesta. Lajin kauppatavan mukainen nimitys, 
tuotantomenetelmät (pyydetty tai kasvatettu merellä tai sisävesillä) ja pyyntialue on ilmoitettava. 
Markkinatutkimukset osoittavat kuitenkin, että näitä määräyksiä noudatetaan vain harvoin. 
Mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy taatakseen, että jäsenvaltiot ja elintarvikeyritykset 
noudattavat asianmukaisesti merkitsemismääräyksiä? Aikooko komissio sisällyttää 
elintarvikkeiden merkintöjä ja esillepanoa koskevaan horisontaaliseen direktiiviin 2000/13/EY 
määräyksiä tiettyjen tuotteiden merkitsemisestä direktiiviä uudistettaessa?

TARKASTUKSET

11. Tarkastukset (Antonios Trakatellis)

Tarkastukset elintarviketurvallisuuden alalla ja yhteisön ulkopuolisista maista tuotujen tuotteiden 
tarkastuksen tiukentaminen sekä toimenpiteet jäsenvaltioiden tukemiseksi

Yksityisten yritysten ja julkisten viranomaisten rooli ja toimivallat elintarviketurvallisuuden 
takaamiseksi muun muassa tuontituotteissa määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä. Esimerkiksi Kreikassa asiasta 
vastaavien viranomaisten tarkastuksissa ilmenee yhä useammin, että maahan tuodaan 
epäasianmukaisia elintarvikkeita (joissa on antibiootteja, listeriabakteereja sisältäviä 
alfatoksiineja ym.). Yhteisön valmistajaoikeudessa tuontielintarvikkeiden takaamiseksi 
määritetyt tarkastusmenettelyt edellyttävät tarkastusmenettelyjen luomista ja komission 
tarkastusryhmien säännöllistä lähettämistä yhteisön ulkopuolisiin maihin varmistamaan, että 
niissä noudatetaan kaikkia kansanterveysmääräyksiä ja että sisämarkkinat toimivat 
asianmukaisesti. Mitä tukitoimenpiteitä komissio ehdottaa tarkastusten tehostamiseksi ja 
yhteisön ulkopuolisista maista tulevan laittoman tuonnin havaitsemiseksi? Millä tavoin komissio 
aikoo elintarvikkeiden turvallisuuden ja sitä kautta Euroopan kansalaisten yleisen terveyden 
takaamiseksi tukea jäsenvaltioita, joihin tuodaan ja joissa saatetaan markkinoille suuria määriä 
elintarvikkeita? 


