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KESKKONNA-, RAHVATERVISE- JA TOIDUOHUTUSE KOMISJON

EUROOPA LIIDU TOIDUOHUTUSALASTE ÕIGUSAKTIDE RAKENDAMINE 
LIIKMESRIIKIDES

KESKKONNAKOMISJONI KOOSOLEK 26.-28. VEEBRUARIL 2007

TOIDUAINETE HÜGIEEN JA KONTROLL

1. Liikmesriikide kontroll (Caroline Lucas)

ELi määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike toidu- ja söödaalaste kontrollide kohta kohustab 
liikmesriike reformima oma ametlikku toidu- ja söödaalast kontrollisüsteemi selliselt, et 
kontroll teostatakse riskidest lähtuvalt ja asjakohase sagedusega. Liikmesriikides seda määrust 
nõuetekohaselt ilmselt (veel) ei rakendata.
Kas komisjon on saanud kõikidelt liikmesriikidelt mitmeaastased riiklikud kontrollikavad 
vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklile 41? Kas kõik liikmesriigid rakendavad oma 
riiklikke kontrollikavasid hiljemalt 1. jaanuarist 2007, nagu artiklis 42 sätestatud? Kui mitte, 
siis millised liikmesriigid ei esitanud ja ei rakenda mitmeaastast riiklikku kontrollikava?
Milliseid meetmeid komisjon soovitab, et tagada riskidest lähtuva, sõltumatu ja ette teatamata 
kontrolli läbiviimist kõikides liikmesriikides ja tagada, et inimkasutuseks kõlbmatu toit ei satu 
toiduahelasse?

2. Uue eeskirja jõustamine (Dagmar Roth-Behrendt)

Kas komisjon võiks anda ülevaate toitlushügieeni ja toiduohutuse uue eeskirja rakendamise ja 
eriti tegeliku jõustamise kohta liikmesriikides (puudutab eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ning komisjoni määrusi 
(EÜ) 2075/2005 ja 2076/2005) ?

Kas kõik liikmesriigid järgivad täies ulatuses toidualast kontrolli käsitlevate ELi õigusaktide 
seadusandlikke nõudeid?
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Millised on komisjoni järeldused seoses riigiasutuste poolt läbiviidud toidualase kontrolli 
tulemuslikkusega? Mis meetodeid komisjon kasutab riiklike toidualase kontrolli süsteemide 
tulemuslikkuse hindamiseks?

3. HACCP süsteemi tulemuslikkus (Linda McAvan)

Milliseid uurimusi on komisjon läbi viinud HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste 
kontrollpunktide) süsteemi tulemuslikkuse kohta liikmesriikide tapamajades ?

Milliseid tõendeid on Veterinaar- ja Toiduamet leidnud hügieenistandardite kohta 
liikmesriikides alates 2006. a jaanuarist, kui võeti kasutusele uus toiduhügieeni eeskiri ?

4. Kas uus hügieeni puudutav eeskiri seab väikesed ettevõtted suurtega võrreldes 
ebavõrdsesse seisu? (Åsa Westlund)

Rootsis on teatud meediaringkondades märgitud, et ELi uus hügieeni puudutav eeskiri soosib 
väga suuri kodumajapidamisi väiksemate, näiteks kohalike koolisööklate arvel. Kas 
komisjonil on teavet selle kohta, kas see vastab tõele? Kas komisjoni arvates tugineb väide, et 
ELi uus hügieeni puudutav eeskiri soosib suuri kodumajapidamisi, tõepärastele faktidele?

5. Jääkainete piirnormid (Satu Hassi)

ELi, liikmesriikide ja valitsusväliste organisatsioonide järelevalvearuanded näitavad tõsiseid 
probleeme seoses pestitsiidide jääkidega toidus, mille tase ületab sageli kaugelt lubatud 
maksimumi. Oma 2004. a aruandes jõuab komisjon järeldusele, et "ohtu tervisele ei saa 
välistada, eriti ohustatud elanikkonnarühmade osas".
Enamikul juhtudest ei kõrvaldata kahjulikke tooteid turgudelt, sest värske puu- ja köögivili on 
juba ära tarbitud enne kui laboratoorsed tulemused on kättesaadavad.
Milliseid meetmeid kavatseb komisjon rakendada tõhusama jääkainete kontrolli 
edendamiseks liikmesriikides? Kas komisjon on nõus sellega, et lisaks lõpptoodete 
kontrollidele peab toimuma etteteatamata kontroll eespool toiduahelas, näiteks 
põllumajandusettevõtetes?

KALATOOTED

6. Tarbija teavitamine ja kalatoodete märgistamine jaemüügis(Satu Hassi)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 4 on sätestatud täpsed eeskirjad tarbijate 
teavitamise ja kalatoodete märgistamise kohta jaemüügis. Kalaliigi kaubanduslik nimetus, 
tootmismeetod (püütud või kasvatatud) ja püügikoht peavad olema näidatud. Samas näitavad 
turu-uuringud, et neid sätteid järgitakse väga harva.
Milliseid meetmeid komisjon võtab, et tagada märgistamist puudutavate sätete nõuetekohane 
rakendamine liikmesriikides ja toiduainete tööstuses? Kas komisjon kavatseb direktiivi 
2000/13/EÜ muutmisel lisada konkreetsete toodete märgistamise sätted?
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KOOSEKSISTEERIMINE

7. Geneetiliselt muundatud põllumajandussaadused (Satu Hassi)

Komisjon esitab oma teatises KOM (2006)104 geneetiliselt muundatud, tavapäraste ja 
mahepõllukultuuride samaaegselt viljelemist käsitlevate riiklike meetmete rakendamise kohta 
tõendeid selle kohta, et ainult väga vähesed liikmesriigid on vastu võtnud riiklikud õigusaktid 
selleks, et kaitsta tavapäraste ja mahepõllukultuuride kasvatajaid geneetiliselt muundatud 
põllumajandussaadustega saastamise eest. Kas komisjon on nõus, et vaja on seadusandlikke 
meetmeid ELi tasandil, et tagada samaaegne viljelemine ning tarbijate ja 
põllumajandusettevõtjate valikuvabadus?


