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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNTA

EU:N ELINTARVIKETURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNNÖN 
TÄYTÄNTÖÖNPANO JÄSENVALTIOISSA

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUS 26.–28. HELMIKUUTA 2007

ELINTARVIKEHYGIENIA JA ELINTARVIKKEIDEN VALVONTA

1. Valvonta jäsenvaltioissa (Caroline Lucas)

Euroopan unionin asetuksessa (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädännön 
virallisesta valvonnasta velvoitetaan jäsenvaltioita uudistamaan virallinen rehu- ja 
elintarvikevalvontansa siten, että valvontatoimia suoritetaan riskien mukaan ja sopivin 
väliajoin. Asetusta ei ilmeisestikään ole (vielä) pantu täytäntöön asianmukaisesti joissakin 
jäsenvaltiossa.
Onko komissio saanut asetuksen (EY) N:o 882/2004 41 artiklan mukaiset monivuotiset 
kansalliset valvontasuunnitelmat kaikilta jäsenvaltioilta? Panivatko kaikki jäsenvaltiot 
kansalliset valvontasuunnitelmat täytäntöön 1. tammikuuta 2007, kuten 42 artiklassa 
säädetään? Jos eivät, mitkä jäsenvaltiot siis eivät ole toimittaneet tai panneet täytäntöön 
monivuotisia kansallisia valvontasuunnitelmia? 
Mitä toimia komissio ehdottaa sen varmistamiseksi, että riskiin perustuvat, riippumattomat ja 
ennalta ilmoittamattomat valvontatoimet toteutetaan jäsenvaltioissa ja että ihmisten 
käytettäväksi kelpaamattomat elintarvikkeet eivät pääse ravintoketjuun?

2. Uusien sääntöjen täytäntöönpano (Dagmar Roth-Behrendt)

Voisiko komissio esittää katsauksen elintarvikehygieniaa ja elintarvikkeiden valvontaa 
koskevien uusien sääntöjen täytäntöönpanosta ja erityisesti konkreettisesta toteuttamisesta 
jäsenvaltioissa (erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EY) 178/2002, 
852/2004, 853/2004, 854/2004 ja komission asetukset (EY) 2075/2005 ja 2076/2005)?
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Noudattavatko kaikki jäsenvaltiot täysimääräisesti elintarvikevalvontaa koskevan Euroopan 
unionin lainsäädännön vaatimuksia?

Mitä havaintoja komissiolla on kansallisten viranomaisten suorittaman elintarvikevalvonnan 
tehokkuudesta? Mitä menetelmiä komissio käyttää arvioidakseen kansallisten 
elintarvikevalvontajärjestelmien tehokkuuden?

3. HACCP-järjestelmän tehokkuus (Linda McAvan)

Mitä tutkimuksia komissio on suorittanut HACCP-järjestelmän (vaara-analyysin ja kriittisten 
valvontapisteiden järjestelmä) tehokkuuden osalta jäsenvaltioiden teurastamoissa? 

Mitä havaintoja elintarvike- ja eläinlääkintätoimistolla on jäsenvaltioiden 
hygieniastandardeista tammikuun 2006 jälkeen, kun uusi elintarvikehygieniapaketti tuli 
voimaan?

4. Suurtalouksien mahdollinen suosiminen pienten kustannuksella uuden 
elintarvikehygieniapaketin takia (Åsa Westlund)

Ruotsissa on tietyissä tiedotusvälineissä esitetty, että Euroopan unionin uusi 
elintarvikehygieniasäännöspaketti saattaisi suosia suurtalouksia pienten, kuten paikallisten 
koulukeittiöiden, kustannuksella. Onko komissio tietoinen tällaisesta kehityksestä? Katsooko 
komissio, että tämä väite suurtalouksien suosimisesta on todenmukainen kuva Euroopan 
unionin uudesta elintarvikehygieniapaketista?

5. Torjunta-ainejäämät (Satu Hassi)

Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen seurantaraporteista käy ilmi, että 
elintarvikkeiden torjunta-ainejäämien osalta on vakavia ongelmia. Jäämiä löytyy usein paljon 
enemmän kuin sallittu enimmäismäärä. Komissio totesi vuoden 2004 
seurantakertomuksessaan, että terveysriski on mahdollinen erityisesti jäämille alttiiden 
väestöryhmien keskuudessa.
Useimmissa tapauksissa jäämiä sisältäviä tuotteita ei vedetä markkinoilta, koska tuoreet 
hedelmät ja vihannekset on jo syöty, kun laboratoriotulokset ovat saatavilla.
Mihin toimiin komissio ryhtyy edistääkseen torjunta-ainejäämien tehokkaampaa valvontaa 
jäsenvaltioissa? Katsooko komissio, että lopullisten tuotteiden valvonnan lisäksi on tarpeen 
suorittaa ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä ravintoketjun aikaisemmassa vaiheessa, 
mm. maatiloilla? 

KALATUOTTEET

6. Kuluttajille kalatuotteista annettavat tiedot ja kalatuotteiden merkinnät 
vähittäismyynnissä (Satu Hassi)
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Neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 4 artiklassa esitetään yksityiskohtaiset säännöt 
kuluttajille annettavista tiedoista ja kalatuotteiden merkinnöistä vähimmäismyynnissä. Lajin 
kauppanimi, tuotantomenetelmä (pyynti tai viljely) ja pyyntialue on mainittava. 
Markkinatutkimuksista käy kuitenkin ilmi, että näitä säännöksiä ei juurikaan noudateta. 
Mihin toimiin komissio ryhtyy taatakseen sen, että jäsenvaltiot ja elintarviketeollisuuden 
toimijat panevat merkintäsäännökset asianmukaisesti täytäntöön? Aikooko komissio ottaa 
tiettyjen tuotteiden merkintäsäännökset mukaan tekstiin laatiessaan uudestaan horisontaalisen 
direktiivin 2000/13/EY elintarvikemerkinnöistä?

RINNAKKAISELO

7. Muuntogeeniset viljelykasvit (Satu Hassi)

Tiedonannossaan KOM (2006)104 muuntogeenisten sekä tavanomaisten ja luonnonmukaisten 
viljelykasvien rinnakkaiselosta komissio antaa todisteita siitä, että ainoastaan hyvin harvat 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kansallista lainsäädäntöä suojatakseen tavanomaisia ja 
luonnonmukaisia viljelmiä kontaminaatiolta muuntogeenisten viljelykasvien osalta. Katsooko 
komissio, että lainsäädäntötoimet ovat tarpeen EU-tasolla rinnakkaiselon sekä kuluttajien ja 
viljelijöiden valinnanvapauden varmistamiseksi?


