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TO: Members of the Copa-Cogeca Working Party on Foodstuffs 

 

DRAFT AGENDA 

 

1.  Adoption of the agenda DA(19)3385 (rev.1) 

2.  Approval of the minutes of the last meeting on 5th December 2018 DA(19)701 
(rev.1) 

3.  Commission´s proposal on the transparency and sustainability of the EU risk 
assessment model 

 Presentation by DG SANTE (Unit D.1: Food chain science and stakeholder 
relations) 

4.  Food Information to Consumers 

 Presentation of recent developments on Front-of-pack (FoP) nutrition labelling 

Nurti-score. Deadline on 2020, vaja 1 miljon allkirja 7 liikmesriigist, et Komisjon saaks 
otsustada, kas tegevus või mitte. Liikmesriikides on kampaaniaid. WTO. Itaalia tooted ei klapi 
Nutri-Score märgistusega. Saksa firma Iglo tahtis panna valgusfoori-märgistuse oma toodetele, 
kuid kohalik kohus ei lubanud, sest pidas seda terviseklausliks. Kõik terviseklauslid peab EFSA 
kinnitama. Sarnaseid juhtumeid ka teistes liikmesriikides. 

 Presentation by Francesco Mirizzi: update on the on-going work on nutritional 
information for alcoholic drinks 

Uudsete toodete regulatsioonis muudeti kanepitooted “hemp-derived products”, võib 
defineerida ka uudseteks või kanepitoodeteks. Väiketootjatele märgistamine probleemne, tõstab 
kulusid. CC töögrupi liikmed leiavad, et see tuleb ümber vaadata. Art 4 regulatsioonis vaja 
märkimist liikmesriigi poolt.  
Alkoholi puhul tuleb kalorsus märkida. Tahame lisada reegli ka koostisainete märkimiseks. 
Peaks olema kohustulik operaatoritele; kalorid tuleb märkida sildile ja koostisainete osas 
otsustada, kas sildile või mingi e-lahendus. OTsime koos standardiasutusega sildistamise 
lahendust, kiipkoodi kasutamist vms. Järgmisena tahame, et tarbijal oleks juurdepääs infole, 
mis on väljakutseterohke.  

 Update on the implementation of Article 26.3 on voluntary “Country of origin 
labelling” 

Seente puhul on päritolukohaks, kus on korjatud. Copa seisukoht päritolu märgistamise kohta 
vajab võib-olla täiendusi.  

5.  Health related issues 

 Update on EU Platform on action for diet, physical activity and health 

6.  Food waste and Food Losses 

 Presentation by Ermanno Coppola 

Säästva arengu eesmärgid. Jõuda toidu raiskamisega nulli.  

 Update on the EU Platform on Food Losses and Food Waste and exchange of 
views on the on-going work 
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Rääkige oma ministeeriumidega, kui kaugel asjad on. Praegu ei ole veel määrus. Ilma 
turustusstandarditeta keeruline, nt retailerid võivad seada oma standardid. 

7.  Use of names of products of animal origin to market plant based products 

Peamiselt liha- ja piimatoodeteprobleem. Piima puhul turustusstandardid pakuvad teatud 
määral kaitset, kuid neid ei järgita alati ja kuritarvitatakse. Vt Euroopa Kohtu lahend. 
Muudatused, mida parliament hääletas 2. Aprillil. Positiivne CC-le; kui kinnitatakse plenaaril, 
siis pakub kaitset. 

 Update on the single CMO Compromise Amendments 

Turustusstandardid.  

8.  EFSA 

Annette on juhatuses, kuigi seal arutatakse peamiselt majandusküsimusi, tehke ettepanekud, 
kui neid on. 

9.  Call for contribution: Climate change position paper 

 Presentation by Rauli-Jan Albert 

Tehke kaastööd. Varsti nõuavad jaeketid märgistamist kliima- või süsiniku jalajälje kohta. Kui 
me ei osale selles debatis, siis poliitilised jõud seavad oma eesmärgid ning meil pole midagi 
öelda. 

10.  AOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


