ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud 24.04.2017 Maaeluministeeriumis
Juurdepääsupiirang kehtib kuni eelnõude vastuvõtmiseni
Alus: AvTS § 35 lg 1

MAAELUMINISTEERIUM

MEMO
Komitee/töögrupp: Tööstuslike ja keskkonnast tulenevate saasteainete töögrupp (WP
Environmental and Industrial Contaminants)
Adressaadid: Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Kaupmeeste Liit, Eesti
Toiduainetööstuse Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti KaubandusTööstuskoda, Eesti Tarbijakaitse Liit
Kuupäev: 24.04.2017
Aruande koostaja: A. Haugas, toiduohutuse osakonna toidujärelvalve büroo
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Lühidalt
Töögrupi päevakorras olid järgmised punktid:
1. akrüülamiid;
2. glütsidüülestrid;
3. rakendusmäärus 2016/6;
4. CCCF 11. istung;
5. muud küsimused.
Jätkati arutelu seoses akrüülamiidi (AA) eelnõuga, mille eesmärgiks on sektoripõhiste
vältimis- ja vähendamismeetmete kohustuslikuks muutmine. Võttes arvesse huvigruppide
kommentaare ning liikmesriikide (LR) ettepanekuid, koostatakse AA eelnõu uus
versioon. Muudetakse artikli 1(1) sõnastust võrdlusväärtuste osas; sissejuhatavasse osasse
lisatakse, et teatud juhtudel ei ole võrdlusväärtuste saavutamine võimalik; muudetakse III
lisa sõnastust seoses laboritele kehtestatavate miinimumnõuetega ning proovide
esinduslikkuse tagamisega. Lisaks tehti eelnõu täiendamiseks järgmised ettepanekud:
viidata tulevikus kehtestatavatele piirnormidele; täpsustada ettevõtete grupeerimise ja
mõiste ready-to-eat tähendust (tõenäoliselt juhenddokumendi abil); täpsustada
toormepakkujaga sõlmitavat lepingut puudutavaid sätteid. Täpsem arutelu on vajalik
kohvi ja kohviasendajate osas, mistõttu palutakse EFSA-lt algandmeid. Lisaks on vajalik
läbi viia seire uute võimalike problemaatiliste toodete osas.
Jätkati arutelu seoses võimalike glütsidüülestrite piirnormidega. Komisjoni ettepanekul
muudetakse grupi „taimeõlid ja –rasvad“ (glütsidool: 1000 μg/kg) sõnastust. Imiku
piima- ja jätkupiimasegude piirnormidele (glütsidool: pulbritele - 75 μg/kg, vedelikele –
10 μg/kg kuni 31.12.2019; pulbritele - 30 μg/kg, vedelikele – 4 μg/kg alates 01.01.2020)
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on lisatud allmärkus: kui 2019. aastal selgub, et kavandatud madalamad piirnormid imiku
piima- ja jätkupiimasegude puhul ei ole saavutatavad, lükatakse nende jõustumine edasi.
Täiendavalt lisatakse eelnõusse ka allmärkus, mille kohaselt on 2020. aasta piirnormide
jõustumise eelduseks nende analüüsiks sobiliku meetodi olemasolu. Tehti ettepanek
meditsiinilise otstarbega imikutoitude hõlmamiseks. Kalaõlidega seoses nähakse esmalt
ette andmete kogumist ja EFSA arvamuse äraootamist.
Rakendusmääruse 2016/6 (Jaapanist pärit/lähetatud toidu ja sööda impordi eritingimused)
osas toetavad LR-id üldiselt kitsenduste vähendamist. Välja on pakutud: 2 aasta
kriteeriumi asendamine 1 aastaga (proovi– ja analüüsinõuete tühistamise osas); kalade
ning kalatoodete positiivse nimekirja koostamine; kitsendustest loobumine riisi puhul;
Ibaraki prefektuuri viimine samasse rühma, kus on Tochigi ja Chiba. Arutelu jätkatakse
järgmisel töögrupi kohtumisel.
LR-dele anti ülevaade Brasiilias Rio de Janeiros 03.04 – 07.04.17 toimunud Codex
Alimentarius’e toidu saasteainete Komitee (CCCF) 11. istungi tulemustest.
Muude küsimuste all käsitleti järgmisi teemasid: Hg piirnormid; teatud LR-ides
kohaldatav PAH piirnormide erisus; võimalikud piirnormid merevetikatele; mineraalõlide
süsivesinikud.
Järgmine töögrupi istung: 22. mai või 2. juuni
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