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LIITE VII

KÄSITELLYN ELÄINVALKUAISEN JA MUIDEN KÄSITELTYJEN TUOTTEIDEN,
JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ REHUAINEENA, KÄSITTELYÄ JA

MARKKINOILLE SAATTAMISTA KOSKEVAT ERITYISET HYGIENIAVAATIMUKSET

I LUKU

LUOKAN 3 KÄSITTELYLAITOSTEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT
ERITYISET VAATIMUKSET

Liitteessä V vahvistettujen yleisten vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia.

A. Tilat

1. Luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelytilat eivät saa olla samassa paikassa kuin luokkaan
1 tai luokkaan 2 kuuluvan aineksen käsittelytilat, elleivät ne sijaitse täysin erillisessä
rakennuksessa.

2. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia, että luokan 3 käsittelylaitosta käytetään
väliaikaisesti luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvan aineksen käsittelyssä, jos laajalle levinnyt
eläinkulkutaudin purkaus tai muut poikkeukselliset ja ennakoimattomat olosuhteet johtavat
kapasiteetin puutteeseen luokan 1 tai luokan 2 käsittelylaitoksessa.

Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä luokan 3 käsittelylaitos uudelleen 17 artiklan
mukaisesti ennen kuin kyseinen laitos saa jälleen käsitellä luokkaan 3 kuuluvaa ainesta. 

3. Luokan 3 käsittelylaitoksissa on oltava

a) laite vieraan aineksen tunnistamiseksi (pakkausaine, metallinpalat jne.) eläinten
sivutuotteissa; ja

b) tarkastusyksikön yksinomaiseen käyttöön varattu asianmukaisesti varustettu lukittava
huone, jos käsiteltävien tuotteiden määrä edellyttää toimivaltaisen viranomaisen
säännöllistä tai jatkuvaa läsnäoloa.
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B. Raaka-aine

4. Käsitellyn eläinvalkuaisen ja muun rehuaineen tuotantoon voidaan käyttää ainoastaan
6 artiklan 1 kohdan a–j alakohdassa lueteltua luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, joka on
esikäsitelty, varastoitu ja kuljetettu 22 artiklan mukaisesti.

5. Eläinten sivutuotteet on tarkastettava ennen käsittelyä vieraan aineksen havaitsemiseksi.
Mikäli vierasta ainesta löytyy, se on poistettava välittömästi.

C. Käsittelyvaatimukset

6. Kriittiset valvontapisteet, joiden perusteella käsittelyn aikana käytettyjen lämpökäsittelyjen
laajuus määräytyy, on yksilöitävä kunkin liitteessä V olevassa III luvussa täsmennetyn
käsittelymenetelmän osalta. Kriittisiin valvontapisteisiin on sisällytettävä ainakin

– raaka-aineen partikkelikoko;

– lämpökäsittelyprosessissa saavutettu lämpötila;

– raaka-aineeseen käytetty paine tarvittaessa; ja

– lämpökäsittelyprosessin kesto tai syöttönopeus jatkuvassa prosessissa.

Vähimmäiskäsittelyvaatimukset on täsmennettävä kullekin käytettävälle kriittiselle
valvontapisteelle.

7. Kirjanpitoa sen osoittamiseksi, että jokaisen kriittisen valvontapisteen
vähimmäisprosessointiarvoja noudatetaan, on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan.

8. Asianmukaisesti kalibroituja mittareita/kirjaamislaitteita on käytettävä
prosessointiolosuhteiden seuraamiseksi jatkuvasti. Mittareiden/kirjaamislaitteiden
kalibrointipäivät on osoitettava kirjanpidolla, joka on säilytettävä vähintään kaksi vuotta.
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9. Aines, joka ei mahdollisesti ole käynyt läpi täsmennettyä lämpökäsittelyä (esimerkiksi
prosessin alussa ulos päässyt aines tai keitinvuoto), on kierrätettävä uudelleen lämpökäsittelyn
läpi tai kerättävä ja käsiteltävä uudelleen.

D. Käsitellyt tuotteet

10. Käsittelylaitoksessa varastoinnin aikana tai varastostaoton yhteydessä lopputuotteista
otettujen näytteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

enterobakteerit: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 1 grammassa

jossa

n = testattavien näytteiden määrä;

m = bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, mikäli bakteerimäärä
kaikissa näytteissä on enintään m;

M = bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, mikäli bakteerien
lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n
välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, mikäli muiden näytteiden
bakteerimäärät ovat enintään m.

II LUKU

KÄSITELTYÄ ELÄINVALKUAISTA KOSKEVAT ERITYISET VAATIMUKSET

Edellä I luvussa vahvistettujen yleisten vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia.

A. Käsittelyvaatimukset

1. Nisäkkäistä saatavan käsitellyn eläinvalkuaisen on oltava ensimmäisellä
käsittelymenetelmällä käsiteltyä.
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2. Muista kuin nisäkkäistä saatavan käsitellyn eläinvalkuaisen on, kalajauhoa lukuun ottamatta,
oltava jollakin 1.–5. käsittelymenetelmästä tai seitsemännellä käsittelymenetelmällä
käsiteltyä.

3. Kalajauho on täytynyt käsitellä

a) jollakin käsittelymenetelmistä; tai

b) menetelmällä ja parametreillä, joilla varmistetaan, että tuote vastaa I luvun 10 kohdassa
vahvistettuja mikrobiologisia vaatimuksia.

B. Varastointi

4. Käsitelty eläinvalkuainen on pakattava ja varastoitava uusiin tai steriloituihin pusseihin tai
varastoitava asianmukaisesti rakennettuihin irtotavaralaareihin.

5. Riittäviä toimenpiteitä on toteutettava kondensaation vähentämiseksi mahdollisimman
pieneksi laareissa, kuljettimissa ja nostolaitteissa.

6. Kuljettimissa, nostolaitteissa ja laareissa olevat tuotteet on suojattava satunnaiselta
saastumiselta.

7. Käsitellyn eläinvalkuaisen käsittelylaitteet on säilytettävä puhtaina ja kuivina, ja niissä on
oltava asianmukaiset tarkastuspisteet, jotta laitteiden puhtaus voidaan tarkastaa. Kaikki
varastotilat on tyhjennettävä ja puhdistettava säännöllisesti tuotantovaatimusten mukaisesti.

8. Käsitelty eläinvalkuainen on säilytettävä kuivana. Vuodot ja kondensaatio varastoalueella on
estettävä.

C. Tuonti

9. Jäsenvaltioiden pitää sallia käsitellyn eläinvalkuaisen tuonti, jos:

a) tuote tulee liitteessä XI olevan II osan, tai kalajauhon osalta liitteessä XI olevan III osan,
luettelossa mainitusta kolmannesta maasta;
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b) tuote tulee käsittelylaitoksesta, joka on 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa;

c) tuote on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti; ja

d) tuotteen mukana on 29 artiklan 6 kohdan mukainen terveystodistus.

10. Ennen lähetysten luovuttamista vapaaseen liikkeeseen yhteisössä toimivaltaisen viranomaisen
on otettava käsitellyn eläinvalkuaisen tuonnin yhteydessä näytteitä rajatarkastusasemalla
I luvun 10 kohdan vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Toimivaltaisen viranomaisen on:

a) otettava näyte kustakin irtotavarana kuljetettavasta tavaralähetyksestä; ja

b) tehtävä pistokokeita niistä tuotelähetyksistä, jotka on pakattu
alkuperävalmistuslaitoksessa.

11. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin ottaa pistokokein näytteitä tietystä kolmannesta
maasta peräisin olevista irtotavaralähetyksistä, jos edeltävät kuusi irtotavaralähetyksille tehtyä
peräkkäistä koetta ovat kyseisen maan osalta osoittautuneet negatiivisiksi. Jos yhden tällaisen
pistokokeen tulos osoittautuu positiiviseksi, näytteitä ottavan toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava asiasta alkuperämaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tämä voi toteuttaa
asianmukaisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Alkuperämaan toimivaltaisen
viranomaisen on annettava nämä toimenpiteet näytteitä ottavan viranomaisen tietoon. Jos
samasta lähteestä saadaan uusi positiivinen tulos, toimivaltaisen viranomaisen on otettava
näytteet kustakin samasta lähteestä tulevasta lähetyksestä siihen saakka, kunnes kuusi
peräkkäistä koetta jälleen osoittautuvat negatiivisiksi.

12. Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä kirjaa näytteenoton tuloksista vähintään kaksi
vuotta kaikkien sellaisten lähetysten osalta, joista on otettu näytteitä.

13. Jos lähetys osoittautuu positiiviseksi salmonellan osalta, on joko

a) meneteltävä direktiivin 97/78/EY1 17 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyn
menettelyn mukaisesti; tai

                                                
1 Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista

yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista
periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).
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b) käsiteltävä lähetys uudelleen tämän asetuksen nojalla hyväksytyssä käsittelylaitoksessa
tai dekontaminoitava se toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä käsittelyllä. Luettelo
sallituista käsittelyistä voidaan vahvistaa 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen. Lähetystä ei saa vapauttaa ennen kuin se on käsitelty, toimivaltainen
viranomainen on sen testannut salmonellan osalta I luvun 10 kohdan mukaisesti ja
testistä on saatu negatiivinen tulos.

III LUKU

VERITUOTTEITA KOSKEVAT ERITYISET VAATIMUKSET

Edellä I luvussa vahvistettujen yleisten vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia.

A. Raaka-aine

1. Verituotteiden valmistukseen voidaan käyttää ainoastaan 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan
sisältyvää verta.

B. Käsittelyvaatimukset

2. Verituotteet on täytynyt käsitellä

a) jollakin 1.–5. käsittelymenetelmästä tai seitsemännellä käsittelymenetelmällä; tai

b) menetelmällä ja parametreillä, joilla varmistetaan, että tuote vastaa I luvun 10 kohdassa
vahvistettuja mikrobiologisia vaatimuksia.
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C. Tuonti

3. Jäsenvaltioiden pitää sallia verituotteiden tuonti, jos:

a) ne tulevat liitteessä XI olevassa V osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;

b) ne tulevat käsittelylaitoksesta, joka on 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa;

c) ne on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti; ja

d) niiden mukana on 29 artiklan 6 kohdan mukainen terveystodistus.

IV LUKU

RENDEROITUA RASVAA JA KALAÖLJYÄ KOSKEVAT ERITYISET VAATIMUKSET

Edellä I luvussa vahvistettujen yleisten vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia.

A. Käsittelyvaatimukset

1. Märehtijöistä johdettu renderoitu rasva on puhdistettava siten, että kaikkien jäljelle jäävien
liukenemattomien epäpuhtauksien kokonaismäärä ei ole yli 0,15 painoprosenttia.

B. Renderoidun rasvan tuonti

2. Jäsenvaltioiden pitää sallia renderoidun rasvan tuonti, jos:

a) tuote tulee liitteessä XI olevassa IV osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;

b) tuote tulee käsittelylaitoksesta, joka on 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa;

c) tuote on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti;
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d) joko

i) se on kokonaan tai osittain johdettu siasta saadusta raaka-aineesta ja tulee
sellaisesta maasta tai maan osasta, jossa ei ole edeltävän 24 kuukauden aikana
todettu suu- ja sorkkatautia eikä edeltävän kahdentoista kuukauden aikana
klassista sikaruttoa tai afrikkalaista sikaruttoa;

ii) se on kokonaan tai osittain johdettu siipikarjasta saadusta raaka-aineesta ja tulee
sellaisesta maasta tai maan osasta, jossa ei ole edeltävän kuuden kuukauden
aikana todettu Newcastlen tautia tai avian influenssaa;

iii) se on kokonaan tai osittain johdettu märehtijöistä saadusta raaka-aineesta ja tulee
sellaisesta maasta tai maan osasta, jossa ei ole edeltävän 24 kuukauden aikana
todettu suu- ja sorkkatautia eikä edeltävän kahdentoista kuukauden aikana
karjaruttoa; tai

iv) jos jotakin edellä mainittua tautia on esiintynyt asianomaisena edellä mainittuna
ajanjaksona, rasvalle on tehty yksi seuraavista lämpökäsittelyprosesseista:

– vähintään 70 °C vähintään 30 minuuttia; tai

– vähintään 90 °C vähintään 15 minuuttia;

ja yksityiskohdat kriittisistä valvontapisteistä kirjataan ja säilytetään siten, että
omistaja, toiminnanharjoittaja tai näiden edustaja sekä tarvittaessa toimivaltainen
viranomainen voivat seurata laitoksen toimintaa. Tietoihin on sisällyttävä
partikkelikoko, kriittinen lämpötila ja tapauksen mukaan käsittelyn ehdoton kesto,
paineprofiili, raaka-aineiden syöttönopeus ja rasvan uudelleenkierrätysnopeus; ja

e) sen mukana on 29 artiklan 6 kohdan mukainen terveystodistus.
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C. Kalaöljyn tuonti

3. Jäsenvaltioiden pitää sallia kalaöljyn tuonti, jos:

a) tuote tulee liitteessä XI olevassa III osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;

b) tuote tulee käsittelylaitoksesta, joka on 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa;

c) tuote on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti; ja

d) tuotteen mukana on 29 artiklan 6 kohdan mukainen terveystodistus.

D. Hygieniavaatimukset

4. Jos renderoitua rasvaa tai kalaöljyä pakataan, se on pakattava uusiin tai puhdistettuihin
säiliöihin ja on toteutettava kaikki varotoimenpiteet uudelleensaastumisen ehkäisemiseksi.
Kuljetettaessa tuotetta irtotavarana putket, pumput, irtotavaratankit ja muut irtotavarasäiliöt ja
säiliövaunut, joita käytetään kuljetettaessa tuotantolaitoksen tuotteita joko suoraan laivaan,
rannalla oleviin tankkeihin tai suoraan laitoksiin, on täytynyt tarkastaa ja todeta puhtaiksi
ennen käyttöä.

V LUKU

MAITOA, MAITOPOHJAISIA TUOTTEITA JA TERNIMAITOA KOSKEVAT
ERITYISET VAATIMUKSET

Edellä I luvussa vahvistettujen yleisten vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia.

A. Käsittelyvaatimukset

1. Raakamaito ja ternimaito on tuotettava edellytyksin, jotka antavat asianmukaiset takeet
eläinten terveyden osalta. Nämä edellytykset voidaan vahvistaa 33 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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2. Maito tai esikäsitellyt tai käsitellyt maitopohjaiset tuotteet on lämpökäsiteltävä vähintään
72 °C:ssa vähintään 15 sekuntia tai jollakin lämpötila- ja aikayhdistelmällä, jonka
lämpövaikutus on vähintään vastaava ja joka johtaa negatiiviseen reaktioon
fosfataasikokeessa, sekä lisäksi:

a) kun kyseessä on kuivattu maito tai kuivatut maitopohjaiset tuotteet, ne on kuivattu; tai

b) kun kyseessä on hapatettu maitopohjainen tuote, sen pH-arvo on laskettu alle 6:n ja
pidetty tällä tasolla vähintään tunnin ajan.

3. Edellä 2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi kuivatun maidon ja kuivattujen
maitopohjaisten tuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) kuivauksen jälkeen on toteutettava kaikki varotoimenpiteet tuotteiden saastumisen
ehkäisemiseksi; ja

b) lopputuote on

i) pakattava uusiin säiliöihin; tai

ii) kun tuote kuljetetaan irtotavarana, kulkuneuvot tai säiliöt on ennen maidon,
maitopohjaisten tuotteiden tai ternimaidon lastaamista täytynyt desinfioida
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä aineella.

B. Tuonti

4. Jäsenvaltioiden pitää sallia maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonti, jos:

a) ne tulevat liitteessä XI olevassa I osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;
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b) kun on kyse päätöksen 95/340/EY1 liitteessä olevassa B sarakkeessa luetelluista
kolmansista maista tai kolmansien maiden osista tulevista maidosta ja maitopohjaisista
tuotteista, tuotteille on tehty pastörointi, joka johtaa negatiiviseen tulokseen
fosfataasikokeessa, ja tuotteiden mukana on liitteessä X olevassa 2 A luvussa
vahvistetun mallin mukainen terveystodistus;

c) kun on kyse päätöksen 95/340/EY liitteessä olevassa C sarakkeessa luetelluista
kolmansista maista tai kolmansien maiden osista tulevista maitopohjaisista tuotteista,
joiden pH-arvo on laskettu alle 6:een, tuotteille on ensin tehty pastörointi, joka johtaa
negatiiviseen tulokseen fosfataasikokeessa, ja tuotteiden mukana on liitteessä X
olevassa 2 B luvussa vahvistetun mallin mukainen terveystodistus;

d) kun on kyse päätöksen 95/340/EY liitteessä olevassa C sarakkeessa luetelluista
kolmansista maista tai kolmansien maiden osista tulevista maidosta ja maitopohjaisista
tuotteista, tuotteille on ensin tehty sterilointi tai kaksinkertainen lämpökäsittely siten,
että jokainen käsittely johtaa yksistään negatiiviseen tulokseen fosfataasikokeessa, ja
tuotteiden mukana on liitteessä X olevassa 2 C luvussa vahvistetun mallin mukainen
terveystodistus; ja

e) ne tulevat käsittelylaitoksesta, joka on 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

5. Sellaisista kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, jotka on lueteltu päätöksen
95/304/EY liitteessä olevassa C sarakkeessa ja joissa on edeltävän 12 kuukauden aikana ollut
suu- ja sorkkatautia tai jossa on edeltävän 12 kuukauden aikana rokotettu suu- ja sorkkatautia
vastaan, tuleville maidolle ja maitopohjaisille tuotteille on täytynyt tehdä ennen yhteisön
alueelle saapumista joko

a) sterilointi siten, että Fc-arvo on vähintään 3; tai

b) alustava lämpökäsittely, jonka lämpövaikutus on vähintään sama kuin pastöroinnilla,
jonka aikana lämpötila saatetaan vähintään 72 °C:seen vähintään 15 sekunnin ajaksi ja
joka johtaa negatiiviseen tulokseen fosfataasikokeessa, jonka jälkeen tehdään:

i) toinen lämpökäsittely, jonka lämpövaikutus on vähintään sama kuin alustavalla
lämpökäsittelyllä saadun lämpövaikutuksen siten, että se johtaa negatiiviseen
tulokseen fosfataasikokeessa, jonka jälkeen kuivatulle maidolle tai kuivatuille
maitopohjaisille tuotteille tehdään kuivauskäsittely; tai

                                                
1 Komission päätös 95/340/EY, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1995, väliaikaisesta luettelosta

kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin,
ja päätöksen 94/70/EY kumoamisesta (EYVL L 200, 24.8.1995, s. 38), päätös sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna päätöksellä 96/584/EY (EYVL L 255, 9.10.1996, s. 20).
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ii) happamointikäsittely, jolloin pH-arvo lasketaan alle 6:een ja pidetään tällä tasolla
vähintään tunnin ajan.

6. Jos havaitaan riski eksoottisen taudin kulkeutumisesta tai jokin muu eläinten terveyttä
uhkaava riski, eläinten terveyden suojeluun liittyviä lisäedellytyksiä voidaan vahvistaa
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

VI LUKU

GELATIINIA JA HYDROLOITUJA PROTEIINEJA KOSKEVAT ERITYISET VAATIMUKSET

Edellä I luvussa vahvistettujen yleisten vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia.

A. Gelatiinin käsittelyvaatimukset

1. a) Gelatiini on tuotettava menetelmällä, jossa käsittelemättömälle luokkaan 3 kuuluvalle
ainekselle tehdään happo- tai alkalikäsittely, jonka jälkeen se huuhdellaan yhden tai
useamman kerran. Tämän jälkeen pH on mukautettava. Gelatiini on uutettava
kuumentamalla sitä kerran tai useita kertoja peräkkäin, minkä jälkeen se puhdistetaan
suodattamalla ja steriloimalla.

b) Kun a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on toteutettu, gelatiinia saadaan kuivata ja
tapauksen mukaan pulveroida ja laminoida.

c) Muiden säilöntäaineiden kuin rikkidioksidin ja vetyperoksidin käyttö on kielletty.

2. Gelatiini on käärittävä, pakattava, varastoitava ja kuljetettava tyydyttävissä hygieniaoloissa.
Erityisesti:
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a) käärimis- ja pakkaamismateriaalien varastointia varten on oltava erillinen huone;

b) kääriminen ja pakkaaminen on tehtävä tätä varten tarkoitetussa huoneessa tai paikassa;

ja

c) gelatiinia sisältävissä kääreissä ja pakkauksissa on oltava ilmaisu "Eläinten ruokintaan
soveltuvaa gelatiinia".

B. Hydroloidun proteiinin käsittelyvaatimukset

3. Hydroloidut proteiinit on tuotettava tuotantomenetelmällä, jossa luokkaan 3 kuuluvien
raaka-aineiden saastuminen on mahdollisimman vähäistä asianmukaisten toimenpiteiden
ansiosta. Luokkaan 3 kuuluva raaka-aine valmistellaan käsittelemällä se suolavedellä ja
kalkilla ja pesemällä voimakkaasti, jota on seurattava

a) aineksen altistaminen yli 3 tunniksi yli 80 °C:n lämpötilaan pH:ssa yli 11 ja
lämpökäsittely yli 140 °C:ssa 30 minuutin ajan yli 3,6 baarin paineessa;

b) aineksen altistaminen pH:ssa 1–2, mitä seuraa altistaminen pH:ssa yli 11; tämän jälkeen
lämpökäsittely yli 140 °C:ssa 30 minuutin ajan 3 baarin paineessa; tai

c) vastaava tuotantomenetelmä, joka on hyväksytty 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.

C. Tuonti

4. Jäsenvaltioiden pitää sallia gelatiinin ja hydroloidun proteiinin tuonti, jos:

a) ne tulevat liitteessä X olevassa XI osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;
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b) ne tulevat käsittelylaitoksesta, joka on 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa;

c) ne on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti; ja

d) niiden mukana on 29 artiklan 6 kohdan mukainen terveystodistus.

VII LUKU

DIKALSIUMFOSFAATTIA KOSKEVAT ERITYISET VAATIMUKSET

Edellä I luvussa vahvistettujen yleisten vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia.

A. Käsittelyvaatimukset

1. Dikalsiumfosfaatti on tuotettava menetelmällä, jossa

a) kaikki luokkaan 3 kuuluva luuaines murskataan hienoksi, ja siitä poistetaan rasva
kuumalla vedellä ja laimealla suolahapolla (konsentraatio vähintään 4 % ja pH alle 1,5)
vähintään kahden vuorokauden ajan;

b) tämän jälkeen fosfaattipitoista nestettä käsitellään kalkilla, jolloin saostuu
dikalsiumfosfaattia pH:ssa 4–7; ja

c) saos ilmakuivataan lopuksi 15 minuutin ajan siten, että alkulämpötila on 270 °–325 ºC
ja loppulämpötila 60 °–65 ºC;

tai vastaavalla menetelmällä, joka on hyväksytty 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.
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B. Tuonti

2. Jäsenvaltioiden pitää sallia dikalsiumfosfaatin tuonti, jos:

a) se tulee liitteessä X olevassa XI osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;

b) se tulee käsittelylaitoksesta, joka on 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa;

c) se on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti; ja

d) sen mukana on 29 artiklan 6 kohdan mukainen terveystodistus.

________________________
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LIITE VIII

LEMMIKKIELÄINTEN RUUAN, PURULUIDEN JA TEKNISTEN TUOTTEIDEN
MARKKINOILLE SAATTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I LUKU

LEMMIKKIELÄINTEN RUOKIA VALMISTAVIEN LAITOSTEN JA TEKNISTEN
LAITOSTEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Lemmikkieläinten ruokia, puruluita ja teknisiä tuotteita, jotka ovat muita kuin eloperäisiä
lannoitteita, maanparannusaineita ja luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdettuja rasvojen
johdannaisia, valmistavien laitosten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1. niissä on oltava asianmukaiset välineet saapuvan aineksen varastoimiseksi ja käsittelemiseksi
ehdottoman turvallisesti; ja

2. niissä on oltava asianmukaiset välineet tuotteiden tuotannon jälkeen jäljelle jääneiden
käyttämättömien eläinten sivutuotteiden hävittämiseksi tämän asetuksen mukaisesti tai
kyseinen aines on lähetettävä käsittelylaitokseen, polttolaitokseen tai
rinnakkaispolttolaitokseen tämän asetuksen mukaisesti.

II LUKU

LEMMIKKIELÄINTEN RUOKAA JA PURULUITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. Raaka-aineet

1. Lemmikkieläinten ruokien ja puruluiden valmistukseen voidaan käyttää ainoastaan 6 artiklan
1 kohdan a–j alakohdassa tarkoitettuja eläinten sivutuotteita. Raa'an lemmikkieläinten ruoan
valmistukseen voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuja eläinten sivutuotteita.

B. Käsittelyvaatimukset

2. Purkitettu lemmikkieläinten ruoka on lämpökäsiteltävä siten, että sen Fc-arvo on
vähintään 3,0.
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3. Jalostettu, muu kuin purkitettu lemmikkieläinten ruoka on lämpökäsiteltävä kuumentamalla se
läpikotaisin vähintään 90°C:seen. Käsittelyn jälkeen on toteutettava kaikki varotoimenpiteet,
joilla varmistetaan, ettei tuote saastu. Tuote on pakattava uuteen pakkaukseen.

4. Puruluut on lämpökäsiteltävä käsittelyn aikana siten, että taudinaiheuttajat (salmonella
mukaan luettuna) tuhoutuvat. Käsittelyn jälkeen on toteutettava kaikki varotoimenpiteet, joilla
varmistetaan, ettei tuote saastu. Tuote on pakattava uuteen pakkaukseen.

5. Raaka lemmikkieläinten ruoka on pakattava vuodot estävään uuteen pakkaukseen. Tehokkaita
toimia on toteutettava sen varmistamiseksi, että tuote ei saastu myyntipisteeseen saakka
ulottuvan tuotantoketjun aikana. Pakkauksessa on oltava selkeästi ja luettavasti ilmaisu
"ainoastaan lemmikkieläinten ruokaa".

6. Pistokokeita on otettava tuotannon ja/tai varastoinnin aikana (ennen lähettämistä), jotta
seuraavien vaatimusten noudattaminen voidaan tarkastaa:

salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

jossa

n = testattavien näytteiden määrä;

m = bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, mikäli bakteerimäärä
kaikissa näytteissä on enintään m;

M = bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, mikäli bakteerien
lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n
välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, mikäli muiden näytteiden
bakteerimäärät ovat enintään m.
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C. Tuonti

7. Jäsenvaltioiden pitää sallia lemmikkieläinten ruuan ja puruluiden tuonti, jos:

a) ne tulevat liitteessä XI olevassa X osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;

b) ne tulevat lemmikkieläinten ruokia valmistavista laitoksista, jotka kolmannen maan
toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja jotka täyttävät tässä asetuksessa säädetyt
erityisedellytykset;

c) ne on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti;

d) niiden mukana on:

i) jos kyseessä on purkitettu lemmikkieläinten ruoka, liitteessä X olevan 
3 (A) luvun mallin mukainen todistus;

ii) jos kyseessä on jalostettu, muu kuin purkitettu lemmikkieläinten ruoka, liitteessä
X olevan 3 (B) luvun mallin mukainen todistus;

iii) jos kyseessä ovat puruluut, liitteessä X olevan 3 (C) luvun mallin mukainen
todistus; tai

iv) jos kyseessä on raaka lemmikkieläinten ruoka, liitteessä X olevan 3 (D) luvun
mallin mukainen todistus.
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III LUKU

LANTAA, KÄSITELTYÄ LANTAA JA KÄSITELTYJÄ LANTATUOTTEITA
KOSKEVAT VAATIMUKSET

I Käsittelemätön lanta

A. Kauppa

1. a) Muiden lajien kuin siipikarjan ja hevoseläinten käsittelemättömällä lannalla käytävä
kauppa on kiellettyä, lukuun ottamatta lantaa:

i) joka on peräisin alueelta, jota eivät koske vakavan tartuntataudin vuoksi asetetut
rajoitukset; ja

ii) joka on tarkoitettu levitettäväksi toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa samaan
tilaan kuuluville maille, jotka sijaitsevat kahden jäsenvaltion välisen rajan
molemmilla puolilla.

b) Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin erityisellä hyväksynnällä sallia tuotavan
alueelleen:

i) lantaa, joka on tarkoitettu käsiteltäväksi toimivaltaisen viranomaisen tämän
asetuksen mukaisesti hyväksymässä teknisessä laitoksessa, biokaasulaitoksessa tai
kompostointilaitoksessa jäljempänä II kohdassa tarkoitettujen tuotteiden
valmistusta varten. Toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon lannan
alkuperä hyväksyessään kyseisiä laitoksia; tai
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ii) lantaa, joka on tarkoitettu levitettäväksi tilan maille. Tällaista kauppaa voidaan
käydä ainoastaan alkuperämaana ja vastaanottajamaana olevien jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella. Toimivaltaisten viranomaisten on
hyväksymistä harkitessaan otettava erityisesti huomioon lannan alkuperä, sen
määräpaikka ja käyttötarkoitus sekä eläinten terveyttä ja turvallisuutta koskevat
seikat.

Tällöin lannan mukana on oltava terveystodistus, jonka malli on vahvistettu 33 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Siipikarjan käsittelemättömällä lannalla käytävää kauppaa koskevat seuraavat edellytykset:

a) lannan on oltava peräisin alueelta, jota eivät koske Newcastlen taudin tai
lintuinfluenssan vuoksi asetetut rajoitukset;

b) lisäksi Newcastlen tautia vastaan rokotetuista siipikarjaparvista peräisin olevaa
käsittelemätöntä lantaa ei saa lähettää alueelle, jolla tautitilanteen perusteella ei rokoteta
Newcastlen tautia vastaan direktiivin 90/539/ETY1 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti; ja

c) lannan mukana on oltava terveystodistus, jonka malli on vahvistettu 33 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

                                                
1 Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä

koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa
kolmansista maista (EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission päätöksellä 2000/505/EY (EYVL L 201, 9.8.2000, s. 8).
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3. Hevoseläinten käsittelemättömällä lannalla käytävää kauppaa eivät koske mitkään eläinten
terveyttä koskevat vaatimukset.

B. Tuonti

4. Jäsenvaltioiden pitää sallia käsittelemättömän lannan tuonti, jos:

a) se tulee liitteessä XI olevassa IX osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;

b) se täyttää kyseisen lajin osalta edellä 1 kohdan a alakohdassa esitetyt vaatimukset;

c) sen mukana on 29 artiklan 6 kohdan mukainen terveystodistus.

II Käsitelty lanta ja käsitellyt lantatuotteet

A. Markkinoille saattaminen

5. Käsitellyn lannan ja käsiteltyjen lantatuotteiden markkinoille saattamista koskevat seuraavat
edellytykset:

a) niiden on tultava toimivaltaisen viranomaisen tämän asetuksen mukaisesti
hyväksymästä teknisestä laitoksesta, biokaasulaitoksesta tai kompostointilaitoksesta;

b) niille on täytynyt tehdä lämpökäsittely vähintään 70 °C:ssa vähintään 60 minuutin ajan
tai vastaavanlainen, 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen
annettujen sääntöjen mukainen käsittely;



10408/1/01 REV 1 VP/tan,tia 7
LIITE VIII DG B   FI

c) niiden on oltava:

i) puhtaita salmonellasta (25 grammassa käsiteltyä tuotetta ei esiinny salmonellaa);

ii) puhtaita enterobakteereista (aerobisen bakteerimäärän mukaan: < 1000 pesäkkeitä
muodostavaa yksikköä grammassa käsiteltyä tuotetta); ja

iii) käsiteltyjä itiöiden ja myrkyllisten aineiden muodostuksen vähentämiseksi; ja

d) niiden on oltava varastoituja tavalla, joka estää saastumisen tai toisen tartunnan ja
kosteuden esiintymisen käsittelyn jälkeen. Ne on varastoitava:

i) tiiviisti suljettuihin ja lämpöeristettyihin siiloihin; tai

ii) asianmukaisesti tiiviisti suljettuihin säkkeihin (muovisäkit tai suursäkit).

B. Tuonti

6. Jäsenvaltioiden pitää sallia käsitellyn lannan ja käsiteltyjen lantatuotteiden tuonti, jos:

a) ne tulevat liitteessä XI olevassa IX osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;

b) ne tulevat laitoksista, jotka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on
hyväksynyt ja jotka täyttävät tässä asetuksessa säädetyt erityisedellytykset;

c) ne täyttävät edellä 5 kohdassa esitetyt vaatimukset; ja

d) niiden mukana on 29 artiklan 6 kohdan mukainen terveystodistus.

III Guano

7. Guanon markkinoille saattamista eivät koske mitkään eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.
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IV LUKU

VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT VERTA JA VERITUOTTEITA, JOITA KÄYTETÄÄN
TEKNISIIN TARKOITUKSIIN, MUKAAN LUKIEN LÄÄKEVALMISTEET,

IN VITRO -ANALYYSEISSÄ KÄYTETTÄVÄT AINEET TAI LABORATORIOAINEET,
MUTTA HEVOSELÄINTEN SEERUMIA LUKUUN OTTAMATTA

A. Markkinoille saattaminen

1. Tämän luvun soveltamisalaan kuuluvien verituotteiden markkinoille saattamista koskevat
20 artiklassa säädetyt vaatimukset.

B. Tuonti

2. Veren tuontia koskevat XI luvussa säädetyt vaatimukset.

3. Jäsenvaltioiden pitää sallia verituotteiden tuonti, jos:

a) ne tulevat liitteessä XI olevassa VI osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;

b) ne tulevat laitoksista, jotka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on
hyväksynyt ja jotka täyttävät tässä asetuksessa säädetyt erityisedellytykset;

c) niiden mukana on 29 artiklan 6 kohdan mukainen terveystodistus; ja joko

d) ne ovat peräisin kolmannesta maasta, jossa ei ole taudille alttiissa lajeissa todettu
ainuttakaan suu- ja sorkkatautitapausta vähintään 24 kuukauteen eikä ainuttakaan
tapausta vesicular stomatitis -tautia, sian vesikulaaritautia, karjaruttoa, pienten
märehtijäin ruttoa, Rift Valley -kuumetta, bluetongue-tautia, afrikkalaista hevosruttoa,
klassista sikaruttoa, afrikkalaista sikaruttoa, Newcastlen tautia tai lintuinfluenssaa
12 kuukauteen ja jossa ei ole rokotettu mainittuja tauteja vastaan vähintään
12 kuukauteen. Terveystodistus voidaan laatia sen eläinlajin mukaan, josta verituotteet
on johdettu; tai
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e) jos on kyse nautaeläimistä johdetuista verituotteista:

i) niiden on oltava peräisin sellaiselta kolmannen maan alueelta, joka täyttää
d alakohdassa esitetyt vaatimukset ja jolta nautaeläinten, niiden tuoreen lihan tai
siemennesteen tuonti on sallittu yhteisön lainsäädännön nojalla. Tällöin veren,
josta tuotteet on valmistettu, on oltava peräisin kolmannen maan kyseisen alueen
alkuperää olevista naudoista ja oltava kerätty:

– yhteisön lainsäädännön mukaisesti hyväksytyissä teurastamoissa;

tai

– kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä ja valvomissa
teurastamoissa. Näiden teurastamojen osoite ja hyväksyntänumero on
annettava komissiolle ja jäsenvaltioille tiedoksi tai sen on käytävä ilmi
todistuksesta;

ii) tuotteille on täytynyt tehdä yksi seuraavista käsittelyistä, jolla varmistetaan
d alakohdassa lueteltujen nautaeläimiä koskevien tautien taudinaiheuttajien
tuhoutuminen:

– lämpökäsittely 65 °C:n lämpötilassa vähintään kolmen tunnin ajan, minkä
jälkeen tehdään tehokkuuskoe;

– säteilytys 2,5 megaradiaanin säteilyllä tai gammasäteilyllä, minkä jälkeen
tehdään tehokkuuskoe;

– pH:n muuttaminen pH 5:ksi kahden tunnin ajan, minkä jälkeen tehdään
tehokkuuskoe;

– lämpökäsittely kuumentamalla ne läpikotaisin vähintään 90 °C:seen, minkä
jälkeen tehdään tehokkuuskoe; tai

– mikä tahansa muu käsittely, josta on säädetty 33 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen; tai
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iii) niiden on täytettävä X luvussa säädetyt vaatimukset. Tällöin pakkauksia ei saa
avata varastoinnin aikana, ja teknisen laitoksen on tehtävä näille tuotteille yksi
ii alakohdassa luetelluista käsittelyistä.

4. In vitro -analyyseissä ja laboratorioreagensseina käytettyjen tuotteiden tuontia koskevat
erityisedellytykset voidaan vahvistaa tarvittaessa 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.

V LUKU

HEVOSELÄINTEN SEERUMIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. Raaka-aine

1. Seerumin on oltava peräisin:

a) hevoseläimistä, joissa ei ole todettu oireita direktiivissä 90/426/ETY1 tarkoitetuista
vakavista tartuntataudeista eikä mistään muusta vakavasta tartuntataudista, jolle
hevoseläimet ovat alttiita; ja

b) laitoksesta tai keskuksesta, joka ei ole kyseisen direktiivin mukaisten eläinten
terveydentilan vuoksi asetettavien rajoitusten kohteena.

B. Tuonti

2. Jäsenvaltioiden pitää sallia hevoseläinten seerumin tuonti, jos:

a) se on peräisin hevoseläimistä, jotka ovat syntyneet ja kasvatettu kolmannessa maassa,
josta teurashevosten tuonti on sallittu;

                                                
1 Neuvoston direktiivi 90/426/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä

koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista
tapahtuvan tuonnin osalta (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42), direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2001/298/EY (EYVL L 102, 12.4.2001, s. 63).



10408/1/01 REV 1 VP/tan,tia 11
LIITE VIII DG B   FI

b) se on saatu, käsitelty ja lähetetty seuraavien edellytysten mukaisesti:

i) se on lähtöisin maasta, jossa seuraavista taudeista on ilmoitettava pakollisesti:
afrikkalainen hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti
(kaikissa muodoissaan, VEE mukaan luettuna), hevoseläinten näivetystauti,
vesicular stomatitis -tauti, raivotauti, pernarutto;

ii) se on saatu eläinlääkärin valvonnassa hevoseläimistä, joissa ei keruuhetkellä
ilmennyt tartuntataudin kliinisiä oireita;

iii) se on saatu hevoseläimistä, jotka ovat olleet syntymästään lähtien sellaisen
kolmannen maan alueella tai – jos kyseessä on yhteisön lainsäädännön mukainen
virallinen aluejako – kolmannen maan osissa, jossa tai joissa

– kahden viime vuoden aikana ei ollut esiintynyt venezuelalaista hevosen
enkefalomyeliittia,

– kuuden viime kuukauden aikana ei ollut esiintynyt astumatautia, ja

– kuuden viime kuukauden aikana ei ollut esiintynyt räkätautia;

iv) se on saatu hevoseläimistä, jotka eivät koskaan ole olleet tilalla, joka on ollut
eläinten terveyteen liittyvistä syistä asetettujen rajoitusten kohteena, tai

– enkefalomyeliitin osalta päivämäärä, jona kaikki sairastuneet hevoseläimet
on teurastettu, on ollut vähintään kuusi kuukautta ennen keruupäivää,

– näivetystaudin osalta kaikki tartunnan saaneet eläimet on teurastettu ja
jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen
kuukauden välein tehtyyn Cogginsin testiin,

– vesicular stomatitis -taudin osalta rajoitus on poistettu vähintään kuusi
kuukautta ennen keruupäivää,



10408/1/01 REV 1 VP/tan,tia 12
LIITE VIII DG B   FI

– raivotaudin osalta viimeisin tapaus oli havaittu vähintään kuukausi ennen
keruupäivää,

– pernaruton osalta viimeisin tapaus oli havaittu vähintään 15 vuorokautta
ennen keruupäivää, tai

– tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat
desinfioitu vähintään 30 vuorokautta (tai jos kyseessä on pernarutto
15 vuorokautta) ennen keruupäivää;

v) sen osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman
saastumisen estämiseksi tuotannon, esikäsittelyn ja pakkauksen aikana;

vi) se on pakattu tiiviisti suljettuihin läpäisemättömiin säiliöihin, joihin on selvästi
merkitty ilmaisu "hevoseläinten seerumia" ja keräyslaitoksen rekisterinumero;

c) se tulee laitoksista, jotka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt
ja jotka täyttävät tässä asetuksessa säädetyt erityisedellytykset; sekä

d) sen mukana on liitteessä X olevan 4 luvun mallin mukainen todistus.

VI LUKU

SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN NAHKOJA JA VUOTIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. Soveltamisala

1. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta:

a) terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä
kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/433/ETY1 vaatimukset täyttäviin
sorkka- ja kavioeläinten vuotiin ja nahkoihin;

                                                
1 EYVL B 121, 29.7.1964, s. 2012, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

direktiivillä 95/23/EY (EYVL L 243, 11.10.1995, s. 7).
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b) sorkka- ja kavioeläinten vuotiin ja nahkoihin, joille on tehty täydellinen parkitus;

c) "wet blue" -vuotiin ja nahkoihin;

d) "pickled pelts" -vuotiin ja nahkoihin; ja

e) kalkilla käsiteltyihin vuotiin (käsitelty kalkilla ja suolaliuoksessa, jonka pH-arvo on
12–13 vähintään 8 tunnin ajan).

2. Edellä 1 kohdassa määritellyllä soveltamisalalla tämän luvun säännöksiä sovelletaan
tuoreisiin, jäähdytettyihin tai käsiteltyihin vuotiin ja nahkoihin. Tämän luvun mukaisesti
'käsitellyillä vuodilla ja nahoilla' tarkoitetaan vuotia ja nahkoja, jotka on

a) kuivattu;

b) suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen lähettämistä;

c) suolattu 7 päivän ajan käyttäen merisuolaa, johon on lisätty 2 prosenttia
natriumkarbonaattia;

d) kuivattu 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n lämpötilassa; tai

e) säilötty muulla menetelmällä kuin parkituksella, joka on määritelty 33 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

B. Kauppa

3. Tuoreiden tai jäähdytettyjen vuotien ja nahkojen kauppaa koskevat samat terveysvaatimukset,
joita sovelletaan tuoreeseen lihaan eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön sisäisessä
tuoreen lihan kaupassa 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin
72/461/ETY1 mukaisesti.

4. Käsiteltyjen nahkojen ja vuotien kauppa on sallittua sillä edellytyksellä, että jokaisen
lähetyksen mukana seuraa liitteessä II säädetty kaupallinen asiakirja, jossa todistetaan, että:

a) vuodat ja nahat on käsitelty 2 kohdan mukaisesti; ja

                                                
1 EYVL L 302, 31.12.1972, s. 24, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.



10408/1/01 REV 1 VP/tan,tia 14
LIITE VIII DG B   FI

b) lähetys ei ole ollut kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa eikä elävien
eläinten kanssa, jotka olisivat voineet aiheuttaa vakavan tartuntataudin leviämisriskin.

C. Tuonti

5. Jäsenvaltioiden pitää sallia tuoreiden ja jäähdytettyjen vuotien ja nahkojen tuonti, jos:

a) ne on saatu 6 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetuista eläimistä;

b) ne ovat peräisin sellaisesta kolmannesta maasta tai – jos kyseessä on yhteisön
lainsäädännön mukainen aluejako – kolmannen maan osasta, josta sallitaan vastaavien
lajien kaikkien tuoreen lihan luokkien tuonti ja joka:

i) on ollut vähintään 12 kuukauden ajan ennen lähetystä vapaa seuraavista taudeista:

– klassinen sikarutto,

– afrikkalainen sikarutto, ja

– karjarutto; ja

ii) on ollut vähintään 24 kuukauden ajan ennen lähetystä vapaa suu- ja sorkkataudista
ja jossa 12 kuukauteen ennen lähetystä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia
vastaan;

c) ne on saatu:

i) eläimistä, jotka ovat olleet alkuperämaan alueella vähintään kolme kuukautta
ennen teurastusta tai syntymästään asti, jos on kyse alle kolmen kuukauden
ikäisistä eläimistä;
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ii) jos kyseessä ovat sorkkaeläimistä saatavat vuodat ja nahat, eläimistä, jotka ovat
lähtöisin tiloilta, joilla ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia 30 edeltävän päivän
aikana ja joiden ympärillä 10 kilometrin säteellä ei ole esiintynyt suu- ja
sorkkatautia 30 päivään;

iii) jos kyseessä ovat sioista saatavat vuodat ja nahat, eläimistä, jotka ovat lähtöisin
tiloilta, joilla ei ole esiintynyt sian vesikulaaritautia 30 edeltävän päivän aikana tai
klassista tai afrikkalaista sikaruttoa 40 edeltävän päivän aikana ja joiden ympärillä
10 kilometrin säteellä ei ole esiintynyt kyseisiä tauteja 30 päivään; tai

iv) eläimistä, joille on teurastamossa tehty ante mortem -tarkastus teurastusta
edeltävän 24 tunnin aikana ja joissa ei ole ilmennyt oireita suu- ja sorkkataudista,
karjarutosta, klassisesta sikarutosta, afrikkalaisesta sikarutosta tai sian
vesikulaaritaudista;

d) niiden osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman
uudelleensaastumisen välttämiseksi; ja

e) niiden mukana on liitteessä X olevan 5 (A) luvun mallin mukainen todistus.

6. Jäsenvaltioiden pitää sallia käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti, jos:

a) ne on saatu 6 artiklan 1 kohdan b, c tai k alakohdassa tarkoitetuista eläimistä;

b) niiden mukana on liitteessä X olevan 5 (B) luvun mallin mukainen todistus;

c) ne on saatu joko:

i) eläimistä, jotka ovat peräisin joltakin kolmannen maan alueelta tai kolmannesta
maasta, joka ei yhteisön lainsäädännön mukaisesti ole rajoitustoimenpiteiden
kohteena sellaisen vakavan tartuntataudin vuoksi, jolle kyseisten lajien eläimet
ovat alttiita, ja ne on käsitelty 2 kohdan mukaisesti; tai
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ii) kolmannen maan muista osista tai muista kolmansista maista, ja ne on käsitelty
2 kohdan c tai d alakohdan mukaisesti; tai

iii) märehtijöistä, ja ne on käsitelty 2 kohdan mukaisesti ja pidetty erillään 21 päivän
ajan tai niitä on kuljetettu keskeytyksettä 21 päivän ajan. Tässä tapauksessa
b alakohdassa tarkoitettu todistus korvataan liitteessä X olevan 5 (C) luvun mallin
mukaisella ilmoituksella, jossa todistetaan vaatimusten täyttyminen;

d) laivattavien suolattujen vuotien ja nahkojen ollessa kyseessä, vuotia ja nahkoja on
suolattu ennen tuontia lähetyksen mukana olevassa todistuksessa ilmoitetun ajan; ja

e) lähetys ei ole ollut kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa eikä elävien
eläinten kanssa, jotka olisivat voineet aiheuttaa vakavan tartuntataudin leviämisriskin.

7. Sorkka- ja kavioeläinten tuoreet, jäähdytetyt ja käsitellyt vuodat ja nahat on tuotava
lähettäjämaana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen sinetöimissä
säiliöissä, maantieajoneuvoissa, rautatievaunuissa tai paaleissa.

VII LUKU

METSÄSTYSTROFEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. Raaka-aineet

1. Rajoittamatta kuitenkaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa
säätelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/971

mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä:

a) sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin oleviin metsästystrofeisiin, jotka on
täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, ja

                                                
1 EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

asetuksella N:o 1579/2001 (EYVL L 209, 2.8.2001, s. 14).
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b) muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin oleviin
metsästystrofeisiin

ei sovelleta mitään eläinten terveyteen perustuvia kieltoja tai rajoituksia.

2. Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 338/97 mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden
soveltamista 1 kohdan a alakohdassa mainitulla tavalla käsittelemättömiä sorkka- ja
kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeita koskevat seuraavat edellytykset.
Niiden on oltava:

a) peräisin sellaiselta alueelta lähtöisin olevista eläimistä, joka ei ole
rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten vakavien tartuntatautien esiintymisen vuoksi,
joille kyseisten lajien eläimet ovat alttiita; tai

b) 3 tai 4 kohdan edellytysten mukaisia, jos ne ovat peräisin sellaiselta alueelta lähtöisin
olevista eläimistä, joka on rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten vakavien
tartuntatautien esiintymisen vuoksi, joille kyseisten lajien eläimet ovat alttiita.

3. Yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä, hirvensarvista ja hampaista
koostuvien metsästystrofeiden on oltava:

a) riittävän kauan kiehuvassa vedessä liotettuja sen varmistamiseksi, ettei mitään muuta
ainesta kuin luita, sarvia, sorkkia ja kavioita, kynsiä, hirvensarvia tai hampaita ole
jäänyt jäljelle;

b) toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tuotteella, luisten osien osalta erityisesti
vetyperoksidilla, desinfioituja;

c) pakattuja välittömästi käsittelyn jälkeen siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa
muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin
yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi; ja

d) varustettuja asiakirjalla tai todistuksella, josta ilmenee, että edellä tarkoitetut
edellytykset täyttyvät.
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4. Yksinomaan vuodista tai nahasta koostuvien metsästystrofeiden on oltava:

a) joko

i) kuivattuja; tai

ii) suolattuja kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen lähettämistä;
tai

iii) säilötty muulla menetelmällä kuin parkituksella, joka on hyväksytty 33 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

b) pakattuja välittömästi käsittelyn jälkeen siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa
muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin
yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi; ja

c) varustettuja asiakirjalla tai todistuksella, josta ilmenee, että edellä tarkoitetut
edellytykset täyttyvät.

B. Tuonti

5. Jäsenvaltioiden pitää sallia yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä,
hirvensarvista, hampaista, vuodista tai nahoista koostuvien, linnuista ja sorkka- ja
kavioeläimistä peräisin olevien käsiteltyjen metsästystrofeiden tuonti, jos:

a) niiden mukana on liitteessä X olevan 6 (A) luvun mallin mukainen todistus; ja

b) ne täyttävät 3 ja 4 kohdassa olevat vaatimukset. Laivattavien, joko kuivina tai
suolaliuoksessa suolattujen nahkojen ollessa kyseessä, nahkojen ei tarvitse olla
suolattuja vähintään 14 päivää ennen lähettämistä edellyttäen, että niitä on suolattu
14 päivän ajan ennen tuontia.

6. Jäsenvaltioiden pitää sallia 7 kohdan vaatimuksia noudattaen sellaisten kokonaisista
anatomisista osista koostuvien, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien
metsästystrofeiden, joita ei ole käsitelty millään tavalla, tuonti kolmansista maista:
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a) jotka on mainittu jossakin väliaikaisesta luettelosta kolmansista maista, joista
jäsenvaltiot sallivat luonnonvaraisen riistan lihan tuonnin 16 päivänä helmikuuta 1994
tehdyn komission päätöksen 94/86/EY1 liitteessä olevassa luettelossa; ja

b) joista vastaavien eläinlajien tuoreen lihan kaikkien luokkien tuonti sallitaan.

7. Jäsenvaltioiden pitää sallia 6 kohdassa tarkoitettujen metsästystrofeiden tuonti, jos:

a) ne ovat peräisin sellaiselta alueelta lähtöisin olevista eläimistä, joka ei ole
rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten vakavien tartuntatautien esiintymisen vuoksi,
joille kyseisten lajien eläimet ovat alttiita;

b) ne on pakattu välittömästi käsittelyn jälkeen siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa
muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin
yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi; ja

c) niiden mukana on liitteessä X olevan 6 (B) luvun mallin mukainen todistus.

VIII LUKU

VILLAA, KARVAA, SIANHARJAKSIA, SULKIA JA HÖYHENIÄ JA SULKIEN JA
HÖYHENTEN OSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. Raaka-aineet

1. Käsittelemätön villa, käsittelemätön karva, käsittelemättömät sianharjakset sekä
käsittelemättömät sulat ja höyhenet ja sulkien ja höyhenten osat on täytynyt saada 6 artiklan
1 kohdan c tai k alakohdassa tarkoitetuista eläimistä. Ne on suljettava turvallisesti pakkauksiin
ja niiden on oltava kuivia. Sianharjasten siirrot sellaisilta alueilta, joilla afrikkalaista
sikaruttoa esiintyy endeemisesti, on kielletty lukuun ottamatta sianharjaksia:

                                                
1 EYVL L 44, 17.2.1994, s. 33.
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a) jotka on keitetty, värjätty tai valkaistu; tai

b) joille on tehty muunlainen käsittely, joka tappaa varmasti taudinaiheuttajat, edellyttäen
että tämä todistetaan alkuperäpaikasta vastaavan eläinlääkärin myöntämällä
todistuksella. Tehdasmaista pesua ei voida pitää tämän säännöksen mukaisena
käsittelynä.

2. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta koristesulkiin ja -höyheniin ja sulkiin ja
höyheniin:

a) joita matkailijat kuljettavat yksityiskäyttöön; tai

b) jotka ovat yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen käyttöön osoitettuja lähetyksiä.

B. Tuonti

3. Jäsenvaltioiden pitää sallia sianharjasten tuonti kolmansista maista tai, kun on kyse yhteisön
lainsäädännön mukaisesta aluejaosta, niiden alueilta, jos:

a) sianharjakset on saatu eläimistä, jotka ovat peräisin alkuperämaasta ja jotka on
teurastettu alkuperämaan teurastamossa; ja

b) joko

i) kun 12 edeltävän kuukauden aikana ei ole todettu ainuttakaan afrikkalaisen
sikaruton tapausta, lähetyksen mukana on liitteessä X olevan 7 (A) luvun mallin
mukainen todistus; tai

ii) kun 12 edeltävän kuukauden aikana on todettu yksi tai useampi afrikkalaisen
sikaruton tapaus, lähetyksen mukana on liitteessä X olevan 7 (B) luvun mallin
mukainen todistus.
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4. Jäsenvaltioiden pitää sallia käsittelemättömän villan, karvan, sulkien ja höyhenten sekä
sulkien ja höyhenten osien tuonti, jos:

a) ne on suljettu turvallisesti pakkauksiin ja ne ovat kuivia; ja

b) ne on lähetetty suoraan tekniseen laitokseen tai väliasteen laitokseen sellaisissa
olosuhteissa, että taudinaiheuttajien leviäminen estyy.

IX LUKU

MEHILÄISTUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. Raaka-aine

1. Ainoastaan mehiläishoidossa käytettäväksi tarkoitetut mehiläistuotteet:

a) eivät saa olla lähtöisin alueelta, joka on asetettu kieltoon esikotelomädän tai punkin
esiintymisen vuoksi, jos viimeksi mainitussa tapauksessa määräalue on saanut
direktiivin 92/65/ETY1 14 artiklan 2 kohdan mukaiset lisätakeet; ja

b) niiden on täytettävä direktiivin 92/65/ETY 8 artiklan a alakohdan vaatimukset.

Mahdolliset poikkeukset on vahvistettava tapauksen mukaan 33 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

B. Tuonti

2. Jäsenvaltioiden pitää sallia mehiläishoidossa käytettäväksi tarkoitettujen mehiläistuotteiden
tuonti, jos:

                                                
1 Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä

koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön
sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin
90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten
terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54), direktiivi sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2001/298/EY (EYVL L 102, 12.4.2001, s. 63).
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a) lähetyksen mukana olevassa kaupallisessa asiakirjassa on seuraavat tiedot:

i) alkuperämaa;

ii) tuotantolaitoksen nimi;

iii) tuotantolaitoksen rekisterinumero;

iv) tuotteiden luonne; ja

v) maininta: "Ainoastaan mehiläishoidossa käytettäväksi tarkoitettuja
mehiläistuotteita, jotka ovat peräisin tilalta, johon ei kohdistu rajoituksia jonkin
mehiläistaudin vuoksi, ja jotka on kerätty sellaisen alueen keskeltä, jonka
ympäristössä ei ole 3 kilometrin säteellä ollut vähintään 30 päivään rajoituksia
esikotelomädän (joka on ilmoitettava tauti) vuoksi."; ja

b) rekisteröityä tuotantolaitosta valvova toimivaltainen viranomainen on leimannut
kaupallisen asiakirjan.

X LUKU

VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT LUITA JA LUUTUOTTEITA
(LUKUUN OTTAMATTA LUUJAUHOA), SARVIA JA SARVITUOTTEITA

(LUKUUN OTTAMATTA SARVIJAUHOA), KAVIOITA, SORKKIA JA NIISTÄ
VALMISTETTUJA TUOTTEITA (LUKUUN OTTAMATTA SORKKA- JA

KAVIOJAUHOA), JOTKA ON TARKOITETTU MUUHUN KÄYTTÖÖN KUIN
REHUAINEIKSI, ELOPERÄISIKSI LANNOITTEIKSI TAI MAANPARANNUSAINEIKSI

1. Jäsenvaltioiden pitää sallia teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettujen luiden ja
luutuotteiden (lukuun ottamatta luujauhoa), sarvien ja sarvituotteiden (lukuun ottamatta
sarvijauhoa) sekä kavioiden ja sorkkien ja niistä valmistettujen tuotteiden (lukuun ottamatta
sorkka- ja kaviojauhoa) tuonti, jos:

a) tuotteet on ennen vientiä kuivattu eikä niitä ole jäähdytetty eikä jäädytetty;
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b) tuotteet on kuljetettu yksinomaan maitse tai meritse suoraan alkuperämaasta yhteisön
rajatarkastusasemalle ja tuotteita ei ole siirretty toiseen ajoneuvoon yhteisön
ulkopuolella sijaitsevassa satamassa tai paikassa;

c) tuotteet on kuljetettu suoraan tekniseen laitokseen direktiivissä 97/78/ETY säädettyjen
asiakirjatarkastusten jälkeen.

2. Jokaisen lähetyksen mukana on oltava:

a) alkuperälaitosta valvovan toimivaltaisen viranomaisen leimaama kaupallinen asiakirja,
josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

i) alkuperämaa;

ii) tuotantolaitoksen nimi;

iii) tuotteen luonne (kuivattu luu / kuivattu luutuote / kuivatut sarvet / kuivatut
sarvituotteet / kuivatut kaviot ja sorkat / kuivatut kavio- ja sorkkatuotteet); ja

iv) tieto siitä, että

– tuotteet on saatu teurastamossa teurastetuista terveistä elämistä, tai

– tuotteita on kuivattu 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n lämpötilassa, tai

– tuotteita on kuumennettu tunnin ajan vähintään 80 °C:n sisälämpötilassa
ennen kuivausta, tai

– tuotteita on tuhkattu tunnin ajan vähintään 80 °C:n sisälämpötilassa ennen
kuivausta, tai

– tuotteille on tehty happamointikäsittely, jolloin tuotteen sisäosan pH-arvo
lasketaan alle 6:een ja pidetään tällä tasolla vähintään tunnin ajan ennen
kuivausta, ja

tuotteita ei ole missään vaiheessa tarkoitus käyttää elintarvikkeina, rehuaineina,
eloperäisinä lannoitteina tai maanparannusaineina; sekä

b) seuraava tuojan ilmoitus, joka on laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion
virallisista kielistä, jonka kautta lähetys saapuu yhteisöön ensimmäistä kertaa ja
vähintään yhdellä määräjäsenvaltion virallisista kielistä:
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"ILMOITUKSEN MALLI

Allekirjoittaneena ilmoitan, että aion tuoda yhteisöön seuraavat tuotteet: luut ja luutuotteet
(luujauhoa lukuun ottamatta), sarvet ja sarvituotteet (sarvijauhoa lukuun ottamatta) ja sorkat ja
kaviot sekä niistä saadut tuotteet (sorkka- ja kaviojauhoa lukuun ottamatta) ja ilmoitan, että näitä
tuotteita ei käytetä missään vaiheessa elintarvikkeina, rehuaineena, eloperäisenä lannoitteena tai
maanparannusaineena ja että ne kuljetetaan suoraan seuraavaan käsittelylaitokseen:

Nimi ........................................................ Osoite ................................................................

Tuoja

Nimi ........................................................ Osoite ................................................................

Tehty ....................................................... ...........................................................................
(Paikka) (Päiväys)

Allekirjoitus .............................................................................................................................

Komission päätöksen 93/13/ETY liitteessä B säädetyssä todistuksessa
tarkoitettu viitenumero: ...........................................................................................................

EY:n rajatarkastusaseman virallinen leima

Allekirjoitus .............................................................................................................................

(Rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin allekirjoitus)

..................................................................................................................................................

(Nimi suuraakkosin)"
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3. Yhteisön alueelle lähettämistä varten aines on sijoitettava suljettuihin sinetöityihin säiliöihin
tai ajoneuvoihin tai se on lastattava irtotavarana laivaan. Säiliössä kuljetettaessa on säiliöissä
– ja joka tapauksessa aina saateasiakirjoissa – oltava teknisen laitoksen nimi ja osoite.

4. Aines on kuljetettava direktiivissä 97/78/EY säädetyn rajatarkastuksen jälkeen ja kyseisen
direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti suoraan tekniseen
laitokseen.

5. Kirjanpito aineksen määrästä ja luonteesta on säilytettävä tuotteen valmistuksen ajan sen
varmistamiseksi, että aines on tosiasiallisesti käytetty aiottuihin tarkoituksiin.

XI LUKU

LEMMIKKIELÄINTEN RUUAN SEKÄ FARMASEUTTISTEN TAI MUIDEN TEKNISTEN
TUOTTEIDEN VALMISTUKSEEN TARKOITETUT ELÄINTEN SIVUTUOTTEET

Jäsenvaltioiden pitää sallia lemmikkieläinten ruuan sekä farmaseuttisten tuotteiden tai muiden
teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettujen eläinten sivutuotteiden tuonti, jos:

1. ne tulevat liitteessä XI olevassa VII osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta
maasta;

2. ne koostuvat ainoastaan 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista eläinten
sivutuotteista;

3. ne on pakastettu alkuperälaitoksessa;

4. niiden osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman
uudelleensaastumisen välttämiseksi;

5. ne on pakattu vuodot estävään uuteen pakkaukseen;

6. niiden mukana on liitteessä X olevan 8 luvun mallin mukainen todistus; ja
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7. ne kuljetetaan direktiivissä 97/78/EY säädetyn rajatarkastuksen jälkeen ja kyseisen direktiivin
9 artiklan 4 kohdassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti joko:

a) suoraan lemmikkieläinten ruokia valmistavaan laitokseen tai tekniseen laitokseen, joka
on antanut takeet siitä, että eläinten sivutuotteet käytetään ainoastaan sallittuun
tarkoitukseen ja että niitä ei lähetetä laitoksesta käsittelemättöminä; tai

b) väliasteen laitokseen.

XII LUKU

RENDEROITU RASVA ÖLJYKEMIAN TARKOITUKSIIN

Jäsenvaltioiden pitää sallia renderoidun rasvan tuonti, jos rasva on tarkoitettu käsiteltäväksi
menetelmällä, joka täyttää ainakin yhden liitteessä VI olevassa III luvussa kuvatun prosessin
vaatimukset, jos:

1. tuotteet on kuljetettu yksinomaan maitse tai meritse suoraan alkuperämaasta yhteisön
rajatarkastusasemalle;

2. tuotteet kuljetetaan direktiivissä 97/78/EY säädettyjen asiakirjatarkastusten jälkeen ja
kyseisen direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti öljykemian
laitokseen, jossa ne käsitellään;

3. jokaisen lähetyksen mukana on tuojan ilmoitus. Kyseisessä ilmoituksessa on ilmoitettava, että
tämän luvun mukaisesti tuotuja tuotteita ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin lisäkäsiteltäväksi
menetelmällä, joka täyttää ainakin yhden liitteessä VI olevassa III luvussa kuvatun prosessin
vaatimukset. Tämä ilmoitus on esitettävä merkintöjen tekoa varten sen rajatarkastusaseman
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka kautta tavarat ensimmäisen kerran tulevat yhteisön
alueelle, ja sen on seurattava lähetystä öljykemian laitokseen asti.

________________________
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LIITE IX

SÄÄNNÖT, JOITA SOVELLETAAN TIETYN LUOKKAAN 2 JA LUOKKAAN 3
KUULUVAN AINEKSEN KÄYTTÖÖN TIETTYJEN ELÄINTEN RAVINNOKSI

23 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI

1. Tätä liitettä sovelletaan ainoastaan 23 artiklan 2 kohdan c alakohdan iv, vi ja vii alakohdan
mukaisesti hyväksyttyihin ja rekisteröityihin käyttäjiin ja keräyskeskuksiin. Tässä liitteessä
tarkoitetaan "asiaankuuluvalla aineksella" 23 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määriteltyjä
eläinten sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita.

2. Asiaankuuluva aines on kuljetettava käyttäjille tai keräyskeskuksiin liitteen II mukaisesti.

3. Keräyskeskusten on:

a) täytettävä vähintään seuraavat liitteessä V olevat vaatimukset:

i) I luvun 1 kohdan a, b, c, d sekä f alakohta sekä 2, 3 ja 4 kohta; sekä

ii) luvussa II oleva 1, 2, 4, 5 ja 9 kohta; ja

b) niissä on oltava asianmukaiset välineet käyttämättömän käsittelemättömän
asiaankuuluvan aineksen hävittämiseksi, tai tällainen aines on lähetettävä
käsittelylaitokseen tai poltto- tai rinnakkaispolttolaitokseen tämän asetuksen mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat sallia luokan 2 käsittelylaitoksen käyttämisen keräyskeskuksena.

4. Liitteen II mukaisesti vaadittavan kirjanpidon lisäksi on pidettävä kirjaa seuraavista
asiaankuuluvaan ainekseen liittyvistä seikoista:

a) jos kyseessä ovat loppukäyttäjät, käytetyn aineksen määrä ja käyttöpäivä; sekä
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b) jos kyseessä ovat keräyskeskukset:

i) 5 kohdan mukaisesti käsitellyn aineksen määrä;

ii) ainesta ostavien kaikkien loppukäyttäjien nimet ja osoitteet;

iii) tilat, joihin aines viedään käytettäväksi;

iv) lähetetty määrä; sekä

v) päivämäärä, jona aines lähetettiin.

5. Niiden keräyskeskusten toiminnanharjoittajien, jotka toimittavat asiaankuuluvaa ainesta kalan
sisälmyksiä lukuun ottamatta loppukäyttäjille, on varmistettava, että asiaankuuluva aines

a) käsitellään jollakin seuraavista tavoista (joko keräyskeskuksessa tai toimivaltaisen
viranomaisen yhteisön lainsäädännön mukaisesti hyväksymässä teurastamossa):

i) denaturointi toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää väriaineliuosta käyttäen.
Liuoksen on oltava niin väkevää, että värjääntyminen selvästi näkyy käsitellyssä
aineksessa eli kaikkien ainespalojen koko pinta on ollut kyseisen liuoksen
peittämä joko siten, että aines on upotettu liuokseen, tai siten, että aines on
sumutettu tai muulla tavoin käsitelty liuoksella;

ii) steriloiminen eli vedessä keittäminen tai autoklavointi kunnes kaikki ainespalat
ovat täysin kypsät; tai

iii) muu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä käsittely; ja

b) pakataan käsittelyn jälkeen ennen levitystä siten, että pakkauksessa on selkeästi ja
luettavasti keräyskeskuksen nimi ja osoite sekä merkintä "ei ihmisravinnoksi".

________________________
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LIITE X

TERVEYSTODISTUSTEN MALLI TIETTYJEN ELÄINTEN SIVUTUOTTEIDEN JA NIISTÄ
JOHDETTUJEN TUOTTEIDEN KOLMANSISTA MAISTA TUONTIA VARTEN

1 LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäville, muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitetulle
käsitellylle eläinvalkuaiselle, myös seoksille ja tuotteille, jotka sisältävät kyseistä valkuaista,

lukuun ottamatta lemmikkieläinten ruokaa

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................
(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Käsitellyn eläinvalkuaisen tai tuotteen tunnistetiedot

Käsitellyn eläinvalkuaisen tai tuotteen laatu: ........................................................................................

Käsitelty eläinvalkuainen, joka on saatu seuraavan lajin eläimistä: .....................................................
................................................................................................................................................................

(laji)
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Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Tuotantoerän viitenumero: ....................................................................................................................

II Käsitellyn eläinvalkuaisen tai tuotteen alkuperä

Hyväksytyn laitoksen osoite ja hyväksyntänumero: .............................................................................
................................................................................................................................................................

III Käsitellyn eläinvalkuaisen tai tuotteen määräpaikka

Käsitelty eläinvalkuainen tai tuote lähetetään

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................
(lastauspaikka):

Vastaanottaja: ........................................................................................................................................
(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä:

Sinetin numero (tapauksen mukaan): ....................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri ilmoittaa lukeneensa ja ymmärtäneensä asetuksen (EY) N:o .../...
ja vakuuttaa, että

1. Edellä kuvattu käsitelty eläinvalkuainen tai tuote sisältää yksinomaan tai osittain käsiteltyä
eläinvalkuaista, jota ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi ja

a) joka on valmistettu ja varastoitu käsittelylaitoksessa, joka on toimivaltaisen
viranomaisen asetuksen (EY) N:o .../... 17 artiklan mukaisesti hyväksymä, varmentama
ja valvoma;
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b) joka on valmistettu yksinomaan seuraavista eläinten sivutuotteista:

i) teuraseläinten osat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaaviksi yhteisön
lainsäädännön mukaisesti, mutta joita ei ole kaupallisista syistä tarkoitettu
ihmisravinnoksi;

ii) teuraseläinten osat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, mutta
joissa ei ole merkkejä ihmiseen tai eläimiin tarttuvista taudeista ja jotka on
johdettu ihmisravinnoksi kelpaavista ruhoista yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

iii) vuodat, nahat, sorkat, kaviot, sarvet, sianharjakset sekä höyhenet ja sulat, jotka
ovat peräisin teurastamoissa teurastetuista eläimistä, joille on tehty ante
mortem -tarkastus ja jotka on tarkastuksessa todettu teurastuskelpoisiksi yhteisön
lainsäädännön mukaisesti;

iv) veri, joka on saatu sellaisista muista eläimistä kuin märehtijöistä, jotka on
teurastettu teurastamossa, joille on tehty ante mortem -tarkastus ja jotka on
tarkastuksessa todettu teurastuskelpoiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

v) eläinten sivutuotteet, jotka on johdettu ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden
tuotannosta, mukaan luettuina luut, joista on poistettu rasva, ja rasvan
sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös;

vi) entiset eläinperäiset elintarvikkeet tai eläinperäisiä tuotteita sisältävät entiset
elintarvikkeet, muu kuin ruokajäte, joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi
kaupallisista syistä tai sellaisten valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden
ongelmien tai muiden vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä ihmisille tai
eläimille;

vii) avomereltä kalajauhon valmistusta varten pyydetyt kalat tai muut merieläimet,
lukuun ottamatta merinisäkkäitä;
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viii) tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet, joita saadaan kalatuotteita ihmisravinnoksi
valmistavilta laitoksilta;

ix) kuoret, hautomoiden sivutuotteet ja säröillä olevien munien sivutuotteet, jotka
ovat peräisin eläimistä, joissa ei ole ilmennyt kliinisiä merkkejä jostakin kyseisen
tuotteen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvasta taudista; ja

c) joka on käsitelty seuraavia käsittelymenetelmiä käyttäen:

– kuumentaminen keskeytyksettä yli 133 °C:n sisälämpötilaan vähintään
20 minuutin ajan vähintään 3 baarin (absoluuttisessa) paineessa, joka on tuotettu
kyllästetyllä höyryllä partikkelikoon ollessa enintään 50 millimetriä ennen
prosessointia1; tai

– kun kyseessä on muu kuin nisäkäsperäinen valkuainen – ei kuitenkaan kalajauho –
asetuksen (EY) N:o .../...1 liitteessä V olevassa III luvussa määritelty ....................
käsittelymenetelmä; tai

– kun kyseessä on kalajauho, asetuksen (EY) N:o .../...1 liitteessä V olevassa
III luvussa määritelty .................... käsittelymenetelmä, tai kuumentaminen
läpikotaisin vähintään 80 °C:seen.1

2. Toimivaltainen viranomainen on tutkinut pistokokeena otetun näytteen välittömästi ennen
lähettämistä ja todennut sen täyttävän seuraavat vaatimukset2:

salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

enterobakteerit: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 1 grammassa.

3. Lopputuote

– pakattiin uusiin tai steriloituihin pusseihin1 tai
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– kuljetettiin irtotavarana säiliöissä tai muissa kuljetusvälineissä, jotka puhdistettiin
perusteellisesti ja desinfioitiin ennen käyttöä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä
desinfiointiaineella.1

4. Lopputuote oli varastoitu suljettuun varastoon.

5. Tuotteen osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman
uudelleensaastumisen välttämiseksi käsittelyn jälkeen.

Tehty .................................................................  .....................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima 3

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 3

…………………………………………………

(Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

_______________
1 Tarpeeton viivataan yli.
2 jossa

n = testattavien näytteiden määrä;
m = bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, mikäli bakteerimäärä

kaikissa näytteissä on enintään m;
M = bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, mikäli bakteerien

lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja
c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n

välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, mikäli muiden näytteiden
bakteerimäärät ovat enintään m.

3 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.



10408/1/01 REV 1 VP/tan,tia 6
LIITE X DG B   FI

2A LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettävälle maidolle ja maitopohjaisille tuotteille, joille on tehty yksi
lämpökäsittely ja joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Maidon / maitopohjaisen tuotteen tunnistetiedot

Maito, joka on saatu seuraavan lajin eläimistä: .....................................................................................

(laji)

Maidon / maitopohjaisen tuotteen kuvaus: ............................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Tuotantoerän viitenumero: ....................................................................................................................

II Alkuperä

Esikäsittelylaitoksen tai käsittelylaitoksen1 osoite ja rekisterinumero: .................................................

................................................................................................................................................................
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III Maidon / maitopohjaisen tuotteen määräpaikka

Maito/maitopohjainen tuote lähetetään

mistä: .....................................................................................................................................................

(lastauspaikka):

mihin: ....................................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä2: .............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan): ....................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että

1. ......................... (viejämaassa) sijaitseva.......................... (alue)3 on ollut vapaa suu- ja
sorkkataudista sekä karjarutosta vientiä välittömästi edeltävien 12 kuukauden ajan, eikä siellä
ole rokotettu suu- ja sorkkatautia tai karjaruttoa vastaan vientiä välittömästi edeltäneiden
12 kuukauden aikana;

2. tässä todistuksessa tarkoitettu maito / maitopohjainen tuote

a) on valmistettu raakamaidosta, joka on saatu eläimistä:

i) joissa ei ole sellaisten tautien kliinisiä merkkejä, jotka voivat tarttua ihmisiin tai
eläimiin maidon välityksellä; ja



10408/1/01 REV 1 VP/tan,tia 8
LIITE X DG B   FI

ii) jotka kuuluvat tiloihin, joihin ei sovelleta virallista rajoitusta suu- ja sorkkataudin
tai karjaruton vuoksi; ja

b) on kuumennettu ....... °C:seen ..........n ajaksi siten, että se antaa negatiivisen tuloksen
fosfataasikokeessa, minkä jälkeen kuivatulle maidolle tai kuivatulle maitopohjaiselle
tuotteelle on tehty kuivauskäsittely;

3. kaikki varotoimenpiteet on toteutettu maidon / maitopohjaisen tuotteen saastumisen
estämiseksi käsittelyn jälkeen;

4. maito / maitopohjainen tuote pakattiin

– uusiin pakkauksiin ja säiliöihin1 tai
– ajoneuvoihin tai irtotavarasäiliöihin, jotka desinfioitiin ennen lastaamista toimivaltaisen

viranomaisen hyväksymällä tuotteella1,

ja säiliöön on merkitty tiedot maidon / maitopohjaisen tuotteen laadusta.

Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima 4

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 4

…………………………………………………

(Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

_______________
1 Tarpeeton viivataan yli.
2 Tavarankuljetusajoneuvoista ilmoitetaan rekisterinumero. Irtotavarasäiliöistä ilmoitetaan

(tapauksen mukaan) säiliön numero ja sinetin numero.
3 Täydennetään, jos lupa tuoda yhteisöön on rajoitettu kyseisen kolmannen maan tietyille

alueille.
4 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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2B LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäville lämpökäsitellyille maitopohjaisille tuotteille, joiden pH-arvo on
laskettu alle 6:een ja joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Maitopohjaisen tuotteen tunnistetiedot

Maito, joka on saatu seuraavan lajin eläimistä: .....................................................................................

(laji)

Maitopohjaisen tuotteen kuvaus: ...........................................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Tuotantoerän viitenumero: ....................................................................................................................
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II Alkuperä

Esikäsittelylaitoksen tai käsittelylaitoksen1 osoite ja rekisterinumero: .................................................

................................................................................................................................................................

III Maitopohjaisen tuotteen määräpaikka

Maitopohjainen tuote lähetetään

mistä: .....................................................................................................................................................

(lastauspaikka):

mihin: ....................................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä2: .............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan): ....................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että

1. tässä todistuksessa tarkoitettu maitopohjainen tuote

a) on valmistettu raakamaidosta, joka on saatu eläimistä,

i) joissa ei ole sellaisten tautien kliinisiä merkkejä, jotka voivat tarttua ihmisiin tai
eläimiin maidon välityksellä; ja

ii) jotka kuuluvat tiloihin, joihin ei sovelleta virallista rajoitusta suu- ja sorkkataudin
tai karjaruton vuoksi; ja

b) on kuumennettu ....... ° C:seen ..........n ajaksi siten, että se antaa negatiivisen tuloksen
fosfataasikokeessa, minkä jälkeen kuivatulle maidolle tai kuivatulle maitopohjaiselle
tuotteelle on tehty kuivauskäsittely; ja

c) on käsitelty happamointikäsittelyllä, jossa pH-arvo lasketaan alle 6:een ja pidetään tällä
tasolla vähintään tunnin ajan;
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2. kaikki varotoimenpiteet on toteutettu maitopohjaisen tuotteen saastumisen estämiseksi
käsittelyn jälkeen;

3. maitopohjainen tuote pakattiin

– uusiin pakkauksiin ja säiliöihin1 tai
– ajoneuvoihin tai irtotavarasäiliöihin, jotka desinfioitiin ennen lastaamista toimivaltaisen

viranomaisen hyväksymällä tuotteella1,

ja säiliöön on merkitty tiedot maitopohjaisen tuotteen laadusta.

Tehty .................................................................  .....................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima 3

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 3

…………………………………………………

(Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

_______________
1 Tarpeeton viivataan yli.
2 Tavarankuljetusajoneuvoista ilmoitetaan rekisterinumero. Irtotavarasäiliöistä ilmoitetaan

(tapauksen mukaan) säiliön numero ja sinetin numero.
3 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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2C LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettävälle maidolle ja maitopohjaisille tuotteille, joille on tehty sterilointi
tai kaksi lämpökäsittelyä ja joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Maidon / maitopohjaisen tuotteen tunnistetiedot

Maito, joka on saatu seuraavan lajin eläimistä: .....................................................................................

(laji)

Maidon / maitopohjaisen tuotteen kuvaus: ............................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Tuotantoerän viitenumero: ....................................................................................................................
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II Alkuperä

Esikäsittelylaitoksen tai käsittelylaitoksen1 osoite ja rekisterinumero: .................................................

................................................................................................................................................................

III Maidon / maitopohjaisen tuotteen määräpaikka

Maito/maitopohjainen tuote lähetetään

mistä: .....................................................................................................................................................

(lastauspaikka):

mihin: ....................................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä2: .............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan): ....................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että

1. tässä todistuksessa tarkoitettu maito / maitopohjainen tuote

a) on valmistettu raakamaidosta, joka on saatu eläimistä,
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i) joissa ei ole sellaisten tautien kliinisiä merkkejä, jotka voivat tarttua ihmisiin tai
eläimiin maidon välityksellä; ja

ii) jotka kuuluvat tiloihin, joihin ei sovelleta virallista rajoitusta suu- ja sorkkataudin
tai karjaruton vuoksi; ja

b) on käsitelty joko

i) steriloimalla siten, että Fc-arvo on vähintään 3; tai

ii) kuumentamalla ensimmäisen kerran ....... °C:seen ..........n ajaksi siten, että se
antaa negatiivisen tuloksen fosfataasikokeessa, minkä jälkeen se on vielä
kuumennettu ....... °C:seen ..........n ajaksi siten, että se antaa negatiivisen tuloksen
fosfataasikokeessa, minkä jälkeen kuivatulle maidolle tai kuivatuille
maitopohjaisille tuotteille on tehty kuivauskäsittely;

2. kaikki varotoimenpiteet on toteutettu maidon / maitopohjaisen tuotteen saastumisen
estämiseksi käsittelyn jälkeen;

3. maito / maitopohjainen tuote pakattiin

– uusiin pakkauksiin ja säiliöihin1 tai
– ajoneuvoihin tai irtotavarasäiliöihin, jotka desinfioitiin ennen lastaamista toimivaltaisen

viranomaisen hyväksymällä tuotteella1,

ja säiliöön on merkitty tiedot maidon / maitopohjaisen tuotteen laadusta.
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Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima 3

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 3

…………………………………………………

(Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Tarpeeton viivataan yli.
2 Tavarankuljetusajoneuvoista ilmoitetaan rekisterinumero. Irtotavarasäiliöistä ilmoitetaan

(tapauksen mukaan) säiliön numero ja sinetin numero.
3 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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3A LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettävälle purkitetulle lemmikkieläinten ruoalle

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Lemmikkieläinten ruoan tunnistetiedot

Lemmikkieläinten ruoka on valmistettu seuraavista lajeista saaduista raaka-aineista: .........................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Tuotantoerän viitenumero: ....................................................................................................................
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II Lemmikkieläinten ruoan alkuperä

Hyväksytyn laitoksen osoite ja rekisterinumero: ..................................................................................

................................................................................................................................................................

III Lemmikkieläinten ruoan määräpaikka

Lemmikkieläinten ruoka lähetetään

mistä: .....................................................................................................................................................

(lastauspaikka):

mihin: ....................................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan): ....................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................
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IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri ilmoittaa lukeneensa ja ymmärtäneensä asetuksen (EY) N:o .../...
ja vakuuttaa, että edellä kuvattu lemmikkieläinten ruoka täyttää seuraavat vaatimukset:

1. se on valmistettu ja varastoitu käsittelylaitoksessa, joka on toimivaltaisen viranomaisen
asetuksen (EY) N:o .../... 18 artiklan mukaisesti hyväksymä ja valvoma;

2. se on valmistettu yksinomaan seuraavista eläinten sivutuotteista:

a) teuraseläinten osat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaaviksi yhteisön lainsäädännön
mukaisesti, mutta joita ei ole kaupallisista syistä tarkoitettu ihmisravinnoksi;

b) teuraseläinten osat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, mutta joissa ei
ole merkkejä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista ja jotka on johdettu
ihmisravinnoksi kelpaavista ruhoista yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

c) vuodat, nahat, sorkat, kaviot, sarvet, sianharjakset sekä höyhenet ja sulat, jotka ovat
peräisin teurastamoissa teurastetuista eläimistä, joille on tehty ante mortem -tarkastus ja
jotka on tarkastuksessa todettu teurastuskelpoisiksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

d) veri, joka on saatu sellaisista muista eläimistä kuin märehtijöistä, jotka on teurastettu
teurastamossa, joille on tehty ante mortem -tarkastus ja jotka on tarkastuksessa todettu
teurastuskelpoiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

e) eläinten sivutuotteet, jotka on johdettu ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden
tuotannosta, mukaan luettuina luut, joista on poistettu rasva, ja rasvan sulatuksessa
syntyvä proteiinijäännös;
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f) entiset eläinperäiset elintarvikkeet tai eläinperäisiä tuotteita sisältävät entiset
elintarvikkeet, muut kuin ruokajäte, joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi
kaupallisista syistä tai sellaisten valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden
ongelmien tai muiden vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä ihmisille tai eläimille,

g) sellaisista eläimistä peräisin oleva raakamaito, joissa ei ole kliinisiä merkkejä kyseisen
tuotteen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista;

h) avomereltä kalajauhon valmistusta varten pyydetyt kalat tai muut merieläimet, lukuun
ottamatta merinisäkkäitä;

i) tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet, joita saadaan kalatuotteita ihmisravinnoksi
valmistavilta laitoksilta;

j) kuoret, hautomoiden sivutuotteet ja säröillä olevien munien sivutuotteet, jotka ovat
peräisin eläimistä, joissa ei ole ilmennyt kliinisiä merkkejä jostakin kyseisen tuotteen
välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvasta taudista;

3. se on lämpökäsitelty siten, että sen Fc-arvo on vähintään 3 ilmatiiviisti suljetuissa säiliöissä;

4. siitä on otettu kunkin käsitellyn erän osalta vähintään viidestä säiliöstä pistokokein näyte, joka
on analysoitu diagnostisin laboratoriomenetelmin sen varmistamiseksi, että koko lähetys on
lämpökäsitelty asianmukaisesti 1 kohdan mukaisesti; ja

5. sen osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman
uudelleensaastumisen välttämiseksi käsittelyn jälkeen.
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Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima 1

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 1

…………………………………………………

(Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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3B LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettävälle käsitellylle, muulle kuin purkitetulle lemmikkieläinten ruoalle

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Lemmikkieläinten ruoan tunnistetiedot

Lemmikkieläinten ruoka on valmistettu seuraavista lajeista saaduista raaka-aineista: .........................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Tuotantoerän viitenumero: ....................................................................................................................
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II Lemmikkieläinten ruoan alkuperä

Hyväksytyn laitoksen osoite ja rekisterinumero: ..................................................................................

................................................................................................................................................................

III Lemmikkieläinten ruoan määräpaikka

Lemmikkieläinten ruoka lähetetään

mistä: .....................................................................................................................................................

(lastauspaikka):

mihin: ....................................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan): ....................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................
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IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri ilmoittaa lukeneensa ja ymmärtäneensä asetuksen (EY) N:o .../...
ja vakuuttaa, että edellä kuvattu lemmikkieläinten ruoka täyttää seuraavat vaatimukset:

1. se on valmistettu ja varastoitu käsittelylaitoksessa, joka on toimivaltaisen viranomaisen
asetuksen (EY) N:o .../... 18 artiklan mukaisesti hyväksymä ja valvoma;

2. se on valmistettu yksinomaan seuraavista eläinten sivutuotteista:

a) teuraseläinten osat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaaviksi yhteisön lainsäädännön
mukaisesti, mutta joita ei ole kaupallisista syistä tarkoitettu ihmisravinnoksi;

b) teuraseläinten osat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, mutta joissa ei
ole merkkejä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista ja jotka on johdettu
ihmisravinnoksi kelpaavista ruhoista yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

c) vuodat, nahat, sorkat, kaviot, sarvet, sianharjakset sekä höyhenet ja sulat, jotka ovat
peräisin teurastamoissa teurastetuista eläimistä, joille on tehty ante mortem -tarkastus ja
jotka on tarkastuksessa todettu teurastuskelpoisiksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

d) veri, joka on saatu sellaisista muista eläimistä kuin märehtijöistä, jotka on teurastettu
teurastamossa, joille on tehty ante mortem -tarkastus ja jotka on tarkastuksessa todettu
teurastuskelpoiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

e) eläinten sivutuotteet, jotka on johdettu ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden
tuotannosta, mukaan luettuina luut, joista on poistettu rasva, ja rasvan sulatuksessa
syntyvä proteiinijäännös;
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f) entiset eläinperäiset elintarvikkeet tai eläinperäisiä tuotteita sisältävät entiset
elintarvikkeet, muut kuin ruokajäte, joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi
kaupallisista syistä tai sellaisten valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden
ongelmien tai muiden vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä ihmisille tai eläimille,

g) sellaisista eläimistä peräisin oleva raakamaito, joissa ei ole kliinisiä merkkejä kyseisen
tuotteen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvasta taudista;

h) avomereltä kalajauhon valmistusta varten pyydetyt kalat tai muut merieläimet, lukuun
ottamatta merinisäkkäitä;

i) tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet, joita saadaan kalatuotteita ihmisravinnoksi
valmistavilta laitoksilta;

j) kuoret, hautomoiden sivutuotteet ja säröillä olevien munien sivutuotteet, jotka ovat
peräisin eläimistä, joissa ei ole ilmennyt kliinisiä merkkejä jostakin kyseisen tuotteen
välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvasta taudista;

3. se on lämpökäsitelty kuumentamalla se läpikotaisin vähintään 90 °C:seen;

4. siitä on otettu käsittelylaitoksessa varastoinnin aikana tai sen jälkeen pistokokein kunkin
käsitellyn erän osalta vähintään viisi näytettä, ja kyseinen lemmikkieläinten ruoka täyttää
seuraavat vaatimukset1:

salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

enterobakteerit: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 1 grammassa;
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5. sen osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman
uudelleensaastumisen välttämiseksi käsittelyn jälkeen; ja

6. se pakattiin uuteen pakkaukseen.

Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima 2

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 2

…………………………………………………

(Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 jossa
n = testattavien näytteiden määrä;
m = bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, mikäli bakteerimäärä

kaikissa näytteissä on enintään m;
M = bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, mikäli bakteerien

lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja
c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n

välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, mikäli muiden näytteiden
bakteerimäärät ovat enintään m.

2 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.



10408/1/01 REV 1 VP/tan,tia 26
LIITE X DG B   FI

3C LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäville puruluille

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Puruluiden tunnistetiedot

Puruluut on valmistettu seuraavista lajeista saaduista raaka-aineista: ..................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................
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II Puruluiden alkuperä

Hyväksytyn laitoksen osoite ja rekisterinumero: ..................................................................................

................................................................................................................................................................

III Puruluiden määräpaikka

Puruluut lähetetään

mistä: .....................................................................................................................................................

(lastauspaikka):

mihin: ....................................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan): ....................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................
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IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri ilmoittaa lukeneensa ja ymmärtäneensä asetuksen (EY) N:o .../...
ja vakuuttaa, että edellä kuvatut puruluut täyttävät seuraavat vaatimukset:

1. ne on valmistettu ja varastoitu käsittelylaitoksessa, joka on toimivaltaisen viranomaisen
asetuksen (EY) N:o .../... 18 artiklan mukaisesti hyväksymä ja valvoma;

2. ne on valmistettu yksinomaan seuraavista eläinten sivutuotteista:

a) teuraseläinten osat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaaviksi yhteisön lainsäädännön
mukaisesti, mutta joita ei ole kaupallisista syistä tarkoitettu ihmisravinnoksi;

b) teuraseläinten osat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, mutta joissa ei
ole merkkejä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista ja jotka on johdettu
ihmisravinnoksi kelpaavista ruhoista yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

c) vuodat ja nahat, jotka ovat peräisin teurastamoissa teurastetuista eläimistä, joille on
tehty ante mortem -tarkastus ja jotka on tarkastuksessa todettu teurastuskelpoisiksi
yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

d) eläinten sivutuotteet, jotka on johdettu ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden
tuotannosta, mukaan luettuina luut, joista on poistettu rasva, ja rasvan sulatuksessa
syntyvä proteiinijäännös; ja

e) tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet, joita saadaan kalatuotteita ihmisravinnoksi
valmistavilta laitoksilta;
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3. niille on tehty seuraavat käsittelyt:

– lämpökäsittely siten, että taudinaiheuttajat (salmonella mukaan luettuna) tuhoutuvat, jos
kyseessä ovat sorkka- ja kavioeläinten vuodista ja nahoista valmistetut puruluut; 1

– lämpökäsittely kuumentamalla ne läpikotaisin vähintään 90 °C:seen, jos kyseessä ovat
muista eläinten sivutuotteista kuin sorkka- ja kavioeläinten vuodista ja nahoista
valmistetut puruluut; 1

4. niistä on otettu käsittelylaitoksessa varastoinnin aikana tai sen jälkeen pistokokein kunkin
jalostetun erän osalta vähintään viisi näytettä, ja kyseiset puruluut täyttävät seuraavat
vaatimukset1:

salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

enterobakteerit: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 1 grammassa;

5. niiden osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman
uudelleensaastumisen välttämiseksi käsittelyn jälkeen; ja

6. ne pakattiin uuteen pakkaukseen.
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Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima 2

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 2

…………………………………………………

(Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 jossa
n = testattavien näytteiden määrä;
m = bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, mikäli bakteerimäärä

kaikissa näytteissä on enintään m;
M = bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, mikäli bakteerien

lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja
c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n

välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, mikäli muiden näytteiden
bakteerimäärät ovat enintään m.

2 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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3 D LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettävälle raa'alle lemmikkieläinten ruoalle

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Raa'an lemmikkieläinten ruoan tunnistetiedot

Raaka lemmikkieläinten ruoka on valmistettu seuraavista lajeista johdetuista sivutuotteista: .............

................................................................................................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Tuotantoerän viitenumero: ....................................................................................................................

II Raa'an lemmikkieläinten ruoan alkuperä:

Hyväksytyn laitoksen osoite ja rekisterinumero: ..................................................................................

................................................................................................................................................................
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III Raa'an lemmikkieläinten ruoan määräpaikka

Raaka lemmikkieläinten ruoka lähetetään

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):

Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan) : ...................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri ilmoittaa lukeneensa ja ymmärtäneensä asetuksen (EY) N:o …/…
ja vakuuttaa, että edellä kuvattu lemmikkieläinten ruoka täyttää seuraavat edellytykset:

1. se koostuu I kohdassa mainituista lajeista saaduista eläimistä saatavista sivutuotteista ja
täyttää asianmukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joista säädetään komission
päätöksessä (päätöksissä) .../.../...1;

2. se koostuu ainoastaan teuraseläinten osista, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaaviksi
yhteisön lainsäädännön mukaisesti, mutta joita ei ole kaupallisista syistä tarkoitettu
ihmisravinnoksi;

3. se on valmistettu ja varastoitu käsittelylaitoksessa, joka on toimivaltaisen viranomaisen
asetuksen (EY) N:o .../... 18 artiklan mukaisesti hyväksymä ja valvoma.
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4. niiden osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman saastumisen
välttämiseksi; ja

5. se pakattiin vuodot estävään uuteen pakkaukseen.

Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima1

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus)2

…………………………………………………

(Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Vastaavan kotieläinlajien tuoretta lihaa koskevan asiaankuuluvan ja nykyisen päätöksen (päätösten)
numero on otettava mukaan.

2 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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4 LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan unioniin lähetettävän hevoseläinten seerumin tuonnille sellaisista kolmansista maista tai
kolmansien maiden osista, joista elävien teuraaksi tarkoitettujen hevoseläinten tuonti on sallittua

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Seerumin tunnistetiedot

Seerumi, joka on saatu seuraavien lajien eläimistä: ..............................................................................

................................................................................................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................
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II Seerumin alkuperä

Rekisteröidyn keräyslaitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen tarkastusnumero: ....................................

................................................................................................................................................................

III Seerumin määräpaikka

Seerumi lähetetään:

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):

Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan) : ...................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että edellä kuvattu hevoseläinten seerumi täyttää
seuraavat edellytykset:

1. se on lähtöisin maasta, jossa seuraavista taudeista on ilmoitettava pakollisesti: afrikkalainen
hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikki muodot, VEE mukaan
luettuna), hevoseläinten näivetystauti, vesicular stomatitis -tauti, raivotauti, pernarutto;
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2. se on saatu eläinlääkärin valvonnassa hevoseläimistä, joissa ei keruuhetkellä ilmennyt
tartuntatautien kliinisiä merkkejä;

3. se on saatu hevoseläimistä, jotka ovat olleet syntymästään lähtien sellaisen kolmannen maan
alueella tai – jos kyseessä on yhteisön lainsäädännön mukainen virallinen aluejako
– kolmannen maan osissa, jossa tai joissa

i) kahden viime vuoden aikana ei ollut esiintynyt venezuelalaista hevosen
enkefalomyeliittia;

ii) kuuden viime kuukauden aikana ei ole esiintynyt astumatautia; ja

iii) kuuden viime kuukauden aikana ei ollut esiintynyt räkätautia;

4. se on saatu hevoseläimistä, jotka eivät koskaan ole olleet tilalla, joka on ollut eläinten
terveyteen liittyvistä syistä asetettujen rajoitusten kohteena, tai:

i) enkefalomyeliitin osalta päivämäärä, jona kaikki sairastuneet hevoseläimet on
teurastettu, on ollut vähintään kuusi kuukautta ennen keruupäivää;

ii) näivetystaudin osalta kaikki tartunnan saaneet eläimet on teurastettu ja jäljelle jääneet
eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein tehtyyn
Cogginsin testiin;

iii) vesicular stomatitis -taudin osalta rajoitus on poistettu vähintään kuusi kuukautta ennen
keruupäivää;

iv) raivotaudin osalta viimeisin tapaus oli havaittu vähintään kuukausi ennen keruupäivää;

v) pernaruton osalta viimeisin tapaus oli havaittu vähintään 15 vuorokautta ennen
keruupäivää; tai
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vi) tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu
vähintään 30 vuorokautta (tai jos kyseessä on pernarutto 15 vuorokautta) ennen
keruupäivää;

5. sen osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman saastumisen
estämiseksi tuotannon, esikäsittelyn ja pakkauksen aikana; ja

6. se pakattiin tiiviisti suljettuihin läpäisemättömiin säiliöihin, joihin on selvästi merkitty ilmaisu
"hevoseläinten seerumia" ja keräyslaitoksen rekisterinumero;

Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima1

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 1

…………………………………………………

 (Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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5A LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäville tuoreille ja jäähdytetyille sorkka- ja kavioeläinten
vuodille ja nahoille

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Vuotien ja nahkojen tunnistetiedot

Vuodat ja nahat, jotka on saatu seuraavien lajien eläimistä: .................................................................

................................................................................................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Säiliöiden, maantieajoneuvojen, junavaunujen tai paalien sinettien numerot: .....................................

II Vuotien ja nahkojen alkuperä

Rekisteröidyn ja valvotun laitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen tarkastusnumero: ............................

................................................................................................................................................................
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III Vuotien ja nahkojen määräpaikka

Vuodat ja nahat lähetetään

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):

Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että edellä kuvatut vuodat ja nahat täyttävät seuraavat
edellytykset:

1. ne on saatu eläimistä,

a) jotka on teurastettu teurastamossa, joille on tehty ante mortem -tarkastus ja jotka on
tarkastuksessa todettu teurastuskelpoiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

b) joissa ei ole merkkejä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista; ja

c) joita ei ole teurastettu eläinkulkutautien hävittämiseksi;

2. ne ovat peräisin sellaisesta maasta tai – jos kyseessä on yhteisön lainsäädännön mukainen
aluejako – maan osasta, josta sallitaan vastaavien lajien kaikkien tuoreen lihan luokkien tuonti
ja joka

a) on ollut vähintään 12 kuukauden ajan ennen lähetystä vapaa seuraavista taudeista:

– klassinen sikarutto1,
– afrikkalainen sikarutto1, ja
– karjarutto1; ja

b) joka on ollut vähintään 24 kuukauden ajan ennen lähetystä vapaa suu- ja sorkkataudista
ja jossa 12 kuukauteen ennen lähetystä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan1;
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3. ne on saatu:

a) eläimistä, jotka ovat olleet alkuperämaan alueella vähintään kolme kuukautta ennen
teurastusta tai syntymästään asti, jos on kyse alle kolmen kuukauden ikäisistä eläimistä;

b) jos kyseessä ovat sorkkaeläimistä saatavat vuodat ja nahat, eläimistä, jotka ovat lähtöisin
tiloilta, joilla ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia 30 edeltävän päivän aikana ja joiden
ympärillä 10 kilometrin säteellä ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia 30 päivään;

c) jos kyseessä ovat sioista saatavat vuodat ja nahat, eläimistä, jotka ovat lähtöisin tiloilta,
joilla ei ole esiintynyt sian vesikulaaritautia 30 edeltävän päivän aikana tai klassista tai
afrikkalaista sikaruttoa 40 edeltävän päivän aikana ja joiden ympärillä 10 kilometrin
säteellä ei ole esiintynyt kyseisiä tauteja 30 päivään; tai

d) eläimistä, joille on teurastamossa tehty ante mortem -tarkastus teurastusta edeltävän
24 tunnin aikana ja joissa ei ole ilmennyt oireita suu- ja sorkkataudista1, karjarutosta1,
klassisesta sikarutosta1, afrikkalaisesta sikarutosta1 tai sian vesikulaaritaudista1;

4. niiden osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman
uudelleensaastumisen välttämiseksi.

Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima2

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus)2

…………………………………………………

 (Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Poistetaan taudit, joille asianomaiset lajit eivät ole alttiita.
2 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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5 (B) LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäville sorkka- ja kavioeläinten käsitellyille vuodille ja nahoille

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän terveystodistuksen viitenumero: ................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Vuotien ja nahkojen tunnistetiedot

Vuodat ja nahat, jotka on saatu seuraavien lajien eläimistä: .................................................................

................................................................................................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Säiliöiden, maantieajoneuvojen, junavaunujen tai paalien sinettien numerot: .....................................

II Vuotien ja nahkojen alkuperä

Rekisteröidyn ja valvotun laitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen tarkastusnumero: ............................

................................................................................................................................................................
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III Vuotien ja nahkojen määräpaikka

Vuodat ja nahat lähetetään

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):

Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että edellä kuvatut vuodat ja nahat täyttävät seuraavat
edellytykset:

1. ne on saatu eläimistä,

a) joissa ei ole ollut kliinisiä merkkejä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista; ja

b) joita ei ole teurastettu eläinkulkutautien hävittämiseksi;

2. joko1

a) ovat peräisin sellaisesta maasta tai maan osasta, joka ei yhteisön lainsäädännön
mukaisesti ole rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisen vakavan tartuntataudin vuoksi,
jolle kyseiset lajit ovat alttiita, ja jotka on:

i) kuivattu; 2

ii) suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen
lähettämistä; 2 tai

iii) suolattu 7 päivän ajan käyttäen merisuolaa, johon on lisätty 2 prosenttia
natriumkarbonaattia2; tai

iv) kuivattu 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n lämpötilassa;
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b) jotka on:

i) suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen
lähettämistä2; tai

ii) suolattu 7 päivän ajan käyttäen merisuolaa, johon on lisätty 2 prosenttia
natriumkarbonaattia; tai

c) suolattu … (päiväys) ennen laivausta; ja

3. lähetys ei ole ollut kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa tai elävien eläinten
kanssa, jotka olisivat voineet aiheuttaa vakavan tartuntataudin leviämisriskin.

Tehty ................................................................. (Paikka) ........................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima3

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 3

…………………………………………………

 (Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Tarpeeton poistetaan.
2 Poistetaan taudit, joille asianomaiset lajit eivät ole alttiita.
3 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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5 C LUKU

VIRALLINEN ILMOITUS

Euroopan yhteisöön lähetettävistä märehtijöiden käsitellyistä vuodista ja nahoista, jotka on pidetty
erillään 21 päivän ajan tai joita kuljetaan keskeytyksettä 21 päivää ennen tuontia

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän virallisen ilmoituksen viitenumero: ...........................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Vuotien ja nahkojen tunnistetiedot

Vuodat ja nahat, jotka on saatu seuraavien lajien eläimistä: .................................................................

................................................................................................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Pakkausten lukumäärä: ..........................................................................................................................

Nettopaino: ............................................................................................................................................

Säiliöiden, maantieajoneuvojen, junavaunujen tai paalien sinettien numerot: .....................................

II Vuotien ja nahkojen alkuperä

Laitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen tarkastusnumero: .....................................................................

................................................................................................................................................................
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III Vuotien ja nahkojen määräpaikka

Vuodat ja nahat lähetetään

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):

Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että edellä kuvatut vuodat ja nahat täyttävät seuraavat
edellytykset:

1. ne on saatu eläimistä,

a) joissa ei ole ollut kliinisiä oireita ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista ja

b) joita ei ole teurastettu eläinkulkutautien hävittämiseksi;

2. jotka on

a) kuivattu1;

b) suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen lähettämistä1;

c) suolattu 7 päivän ajan käyttäen merisuolaa, johon on lisätty 2 prosenttia
natriumkarbonaattia1; tai

d) kuivattu 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n1 lämpötilassa;

3. jotka eivät ole olleet kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa tai elävien
eläinten kanssa, jotka olisivat voineet aiheuttaa vakavan tartuntataudin leviämisriskin, ja

4. a) ne on pidetty välittömästi ennen lähettämistä erillään virallisessa valvonnassa 21 päivän
ajan 1 kohdassa kuvatun käsittelyn jälkeen1; tai

b) niiden kuljetus kestää kuljettajan ilmoituksen mukaan vähintään 21 päivää1.
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Tehty ................................................................. (Paikka) ........................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima2

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 2

…………………………………………………

 (Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Poistetaan tarpeeton.
2 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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6 A LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähettäviä yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä,
hirvensarvista, hampaista, vuodista tai nahoista koostuvia, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä

peräisin olevia käsiteltyjä metsästystrofeita varten

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän todistuksen viitenumero: ...........................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Metsästystrofeiden tunnistetiedot

Metsästystrofeet, jotka on saatu seuraavien lajien eläimistä: ................................................................

Metsästystrofeiden luonne:

yksinomaan luita, sarvia, sorkkia, kavioita, kynsiä, hirvensarvia, hampaita1: ......................................

yksinomaan vuotia ja nahkoja1: .............................................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Osien tai pakkausten lukumäärä: ...........................................................................................................

Cites-todistuksen viitenumero1: .............................................................................................................
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II Metsästystrofeiden määräpaikka

Metsästystrofeet lähetetään:

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):

Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan) : ...................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

III Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että edellä kuvatut metsästystrofeet täyttävät seuraavat
edellytykset:

1. ne on pakattu välittömästi käsittelyn jälkeen siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muiden
eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin yksittäispakkauksiin,
jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi; ja

2. kun kyseessä ovat yksinomaan vuodista tai nahoista koostuvat metsästystrofeet:1

a) ne on kuivattu1;

b) ne on suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen
lähettämistä; tai

c) ne on suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa ................... (päiväys) ja kuljettajan
ilmoituksen mukaan laivataan siten, että suolaus on kestänyt vähintään 14 päivää ennen
kuin ne saapuvat EY:n rajatarkastusasemalle1; tai
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3. kun kyseessä ovat yksinomaan luista, sarvista, sorkista, kavioista, kynsistä, hirvensarvista tai
hampaista koostuvat metsästystrofeet1;

a) ne ovat olleet riittävän kauan kiehuvassa vedessä liotettuja sen varmistamiseksi, ettei
mitään muuta ainesta kuin luita, sarvia, sorkkia ja kavioita, kynsiä, hirvensarvia tai
hampaita ole jäänyt jäljelle; ja

b) ne on desinfioitu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tuotteella, luisten osien
osalta erityisesti vetyperoksidilla.

Tehty ................................................................. (Paikka) ........................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima2

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 2

…………………………………………………

 (Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Tarpeeton poistetaan.
2 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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6 (B) LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäville sellaisia kokonaisia osia sisältäville, linnuista ja sorkka- ja
kavioeläimistä peräisin oleville käsitellyille metsästystrofeille, joita ei ole käsitelty millään tavalla

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän todistuksen viitenumero: ...........................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Metsästystrofeiden tunnistetiedot

Metsästystrofeet, jotka on saatu seuraavien lajien eläimistä: ................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Osien tai pakkausten lukumäärä: ...........................................................................................................

Cites-todistuksen viitenumero1: .............................................................................................................

II Metsästystrofeiden määräpaikka

Metsästystrofeet lähetetään:

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):

Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)
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seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan) : ...................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

III Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että edellä kuvatut metsästystrofeet täyttävät seuraavat
edellytykset:

1. kun kyseessä ovat muista sorkkaeläimistä kuin sioista peräisin olevat metsästystrofeet1,

a) .......................... (alue) on ollut vapaa suu- ja sorkkataudista sekä karjarutosta
12 edeltävän kuukauden ajan, eikä siellä ole kyseisenä aikana rokotettu kumpaakaan
tautia vastaan; ja

b) edellä kuvatut metsästystrofeet

i) on saatu eläimistä, jotka on tapettu ..........................ssa/ssä kyseisellä alueella,
josta vastaavien kotieläinlajien tuoreen lihan vienti on sallittua ja joka ei
60 edeltävänä päivänä ole ollut eläinten terveyteen liittyvistä syistä
rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten tautien esiintymisen johdosta, joille
kyseiset riistaeläimet ovat alttiita; ja

ii) ovat peräisin eläimistä, jotka on lopetettu vähintään 20 kilometrin päässä sellaisen
kolmannen maan tai kolmannen maan osan rajalta, josta muista sorkkaeläimistä
kuin sioista peräisin olevien käsittelemättömien metsästystrofeiden vienti
yhteisöön ei ole sallittua;

2. kun kyseessä ovat luonnonvaraisista sioista peräisin olevat metsästystrofeet1,

a) ………… (alue) on ollut 12 edeltävän kuukauden ajan vapaa klassisesta sikarutosta,
afrikkalaisesta sikarutosta, sian vesikulaaritaudista, suu- ja sorkkataudista ja
teschenintaudista (tarttuva sikahalvaus), eikä mitään näitä tauteja vastaan ole rokotettu
12 edeltävän kuukauden aikana; ja
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b) edellä kuvatut metsästystrofeet

i) on saatu eläimistä, jotka on lopetettu kyseisellä alueella, josta vastaavien
kotieläinlajien tuoreen lihan vienti on sallittua ja joka ei 60 edeltävänä päivänä ole
ollut eläinten terveyteen liittyvistä syistä rajoitustoimenpiteiden kohteena
sellaisten tautien esiintymisen johdosta, joille siat ovat alttiita;

ii) ovat peräisin eläimistä, jotka on lopetettu vähintään 20 kilometrin päässä sellaisen
kolmannen maan tai kolmannen maan osan rajalta, josta luonnonvaraisista sioista
peräisin olevien käsittelemättömien metsästystrofeiden vienti yhteisöön ei ole
sallittua;

3. kun kyseessä ovat kavioeläimistä peräisin olevat metsästystrofeet, edellä kuvatut
metsästystrofeet on saatu luonnonvaraisista kavioelämistä, jotka on lopetettu edellä
mainitussa viejämaassa1;

4. kun kyseessä ovat riistalinnuista peräisin olevat metsästystrofeet1,

a) .......................... (alue) on vapaa lintuinfluenssasta ja Newcastlen taudista;

b) edellä kuvatut metsästystrofeet on saatu luonnonvaraisista riistalinnuista, jotka on
tapettu kyseisellä alueella, joka ei 30 edeltävänä päivänä ole ollut eläinten terveyteen
liittyvistä syistä rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisen taudin esiintymisen johdosta,
jolle luonnonvaraiset linnut ovat alttiita;

5. edellä kuvatut metsästystrofeet on pakattu siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muiden
eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin yksittäispakkauksiin,
jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi.
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Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima2

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 2

…………………………………………………

 (Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Tarpeeton poistetaan.
2 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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7 A LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäviä, sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka ovat vapaita
afrikkalaisesta sikarutosta, lähtöisin olevia sianharjaksia varten

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän todistuksen viitenumero: ...........................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Sianharjasten tunnistetiedot

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Osien tai pakkausten lukumäärä: ...........................................................................................................

Nettopaino: .............................................................................................................................................

II Sianharjasten alkuperä

Rekisteröidyn laitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen tarkastusnumero: ...............................................

................................................................................................................................................................

III Sianharjasten määräpaikka

Sianharjakset lähetetään

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):
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Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan) : ...................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että

1. edellä kuvatut sianharjakset on saatu sioista, jotka ovat peräisin alkuperämaasta ja jotka on
teurastettu alkuperämaan teurastamossa;

2. sioissa, joista sianharjakset on saatu, ei ilmennyt teurastushetkellä tehdyssä tarkastuksessa
ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien merkkejä, eikä niitä ole lopetettu eläinkulkutautien
hävittämiseksi;

3. alkuperämaa tai – jos kyseessä on yhteisön lainsäädännön mukainen aluejako – alkuperäalue
on ollut vapaa afrikkalaisesta sikarutosta vähintään 12 kuukauden ajan;

4. sianharjakset ovat kuivia ja turvallisesti pakkauksiin pakattuja.

Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima1

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 1

…………………………………………………

(Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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7 (B) LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäviä, kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka eivät ole vapaita
afrikkalaisesta sikarutosta, lähtöisin olevia sianharjaksia varten

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän todistuksen viitenumero: ...........................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Sianharjasten tunnistetiedot

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Osien tai pakkausten lukumäärä: ...........................................................................................................

Nettopaino: .............................................................................................................................................

II Sianharjasten alkuperä

Rekisteröidyn laitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen tarkastusnumero: ...............................................

................................................................................................................................................................

III Sianharjasten määräpaikka

Sianharjakset lähetetään

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):
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Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan) : ...................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että

1. edellä kuvatut sianharjakset on saatu sioista, jotka ovat peräisin alkuperämaasta ja jotka on
teurastettu alkuperämaan teurastamossa;

2. sioissa, joista sianharjakset on saatu, ei ilmennyt teurastushetkellä tehdyssä tarkastuksessa
ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien merkkejä, eikä niitä ole lopetettu eläinkulkutautien
hävittämiseksi;

3. edellä kuvatut sianharjakset on

– keitetty1

– värjätty1

– valkaistu1;

4. sianharjakset ovat kuivia ja turvallisesti pakkauksiin pakattuja.

Tehty ................................................................. ......................................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima2

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus) 2

…………………………………………………

 (Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Tarpeeton poistetaan.
2 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.
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8 LUKU

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäviä lemmikkieläinten ruoan tai teknisten tuotteiden, farmaseuttiset
tuotteet mukaan luettuina, valmistukseen tarkoitettuja eläinten sivutuotteita varten

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sen
on seurattava tavaralähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

Tämän todistuksen viitenumero: ...........................................................................................................

Määrämaa: .............................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)

Viejämaa: ...............................................................................................................................................

Vastuullinen ministeriö: ........................................................................................................................

Todistuksen myöntävä osasto: ...............................................................................................................

I Eläinten sivutuotteiden tunnistetiedot

Eläinten sivutuotteiden laatu ja lajit: .....................................................................................................

Pakkauslaji: ...........................................................................................................................................

Osien tai pakkausten lukumäärä: ...........................................................................................................

Nettopaino: .............................................................................................................................................

Tuotantoerän viitenumero: ....................................................................................................................

II Eläinten sivutuotteiden alkuperä

Hyväksytyn laitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen tarkastusnumero: ..................................................

................................................................................................................................................................

III Eläinten sivutuotteiden määräpaikka

Eläinten sivutuote lähetetään

Lähettäjä: ...............................................................................................................................................

(lastauspaikka):
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Vastaanottaja: ........................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ...............................................................................................................

Sinetin numero (tapauksen mukaan) : ...................................................................................................

Lähettäjän nimi ja osoite: ......................................................................................................................

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...............................................................................................................

IV. Terveyttä koskeva vakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että edellä kuvatut eläinten sivutuotteet täyttävät
seuraavat edellytykset:

1. ne koostuvat edellä I kohdassa mainituista lajeista saaduista eläimistä saatavista sivutuotteista
ja täyttävät asianmukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joista säädetään komission
päätöksessä (päätöksissä) .../.../...1;

2. ne koostuvat ainoastaan teuraseläinten osista, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaaviksi
yhteisön lainsäädännön mukaisesti, mutta joita ei ole kaupallisista syistä tarkoitettu
ihmisravinnoksi;

3. ne pakastettiin alkuperälaitoksessa;

4. niiden osalta on toteutettu kaikki varotoimenpiteet taudinaiheuttajien aiheuttaman
uudelleensaastumisen välttämiseksi;

5. ne pakattiin vuodot estävään uuteen pakkaukseen.

Tehty ................................................................. Paikka ..........................................................

(Paikka) (Päiväys)

Leima2

…………………………………………………

(Virkaeläinlääkärin allekirjoitus)2

…………………………………………………

 (Nimi, pätevyys ja virkanimike suuraakkosin)

1 Vastaavan kotieläinlajien tuoretta lihaa koskevan asiaankuuluvan ja nykyisen päätöksen
(päätösten) numero on otettava mukaan.

2 Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.

________________________
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LIITE XI

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
MUUKSI KUIN IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN,
ELÄIMISTÄ SAATUJEN SIVUTUOTTEIDEN TUONNIN

Maan sisältyminen johonkin seuraavista luetteloista on tarpeellinen mutta ei riittävä edellytys
asianomaisten tuotteiden tuonnille kyseisestä maasta. Tuonnissa on lisäksi noudatettava
asianomaisia eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevia vaatimuksia.

I OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
MAIDON JA MAITOPOHJAISTEN TUOTTEIDEN TUONNIN

Päätöksen 95/340/EY liitteessä olevassa B tai C sarakkeessa luetellut kolmannet maat.

II OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
KÄSITELLYN ELÄINVALKUAISEN (KALAJAUHOA LUKUUN OTTAMATTA) TUONNIN

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat.

III OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
KALAJAUHON JA -ÖLJYN TUONNIN

Päätöksen 97/296/EY liitteessä luetellut kolmannet maat.
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IV OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
RENDEROITUJEN RASVOJEN (KALAÖLJYÄ LUKUUN OTTAMATTA) TUONNIN

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat.

V OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
VERITUOTTEIDEN TUONNIN REHUAINEEKSI

A. Kavio- ja sorkkaeläimistä peräisin olevat verituotteet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat tai maiden osat, joista
vastaavien lajien kaikkiin luokkiin kuuluvan tuoreen lihan tuonti on sallittua.

B. Muista lajeista peräisin olevat verituotteet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat.

VI OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
TEKNISEEN TAI FARMASEUTTISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN

VERITUOTTEIDEN TUONNIN (HEVOSELÄIMISTÄ SAATAVIA VERITUOTTEITA
LUKUUN OTTAMATTA)

A. Kavio- ja sorkkaeläimistä peräisin olevat verituotteet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat tai maiden osat, joista
vastaavien lajien kaikkiin luokkiin kuuluvan tuoreen lihan tuonti on sallittua.
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B. Muista lajeista peräisin olevat verituotteet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat.

VII OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
LEMMIKKIELÄINTEN RUOAN JA TEKNISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUKSEEN

KÄYTETTÄVÄN KÄSITTELEMÄTTÖMÄN AINEKSEN TUONNIN

A. Nautaeläimistä, lampaista, vuohista, sioista sekä hevoseläimistä peräisin oleva käsittelemätön
aines

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat tai maiden osat, joista
vastaavien lajien kaikkiin luokkiin kuuluvan tuoreen lihan tuonti on sallittua.

B. Siipikarjasta peräisin oleva käsittelemätön aines

Kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin.

C. Muista lajeista peräisin oleva käsittelemätön aines

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat.

VIII OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
KÄSITTELEMÄTTÖMIEN SIANHARJASTEN TUONNIN

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat.
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IX OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
MAANPARANNUKSEEN KÄYTETTÄVÄN LANNAN TUONNIN

A. Käsitellyt lantatuotteet

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat.

B. Käsitelty hevoseläinten lanta

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat elävien hevoseläinten
osalta.

C. Käsittelemätön siipikarjanlanta

Kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin.

X OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
LEMMIKKIELÄINTEN RUOAN JA PURULUIDEN TUONNIN

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat ja seuraavat maat:

(LK) Sri Lanka1

(JP) Japani2

(TW) Taiwan2

                                                
1 Ainoastaan sorkka- ja kavioeläinten vuodasta ja nahasta tehdyt puruluut.
2 Ainoastaan koristekaloille tarkoitettu käsitelty lemmikkieläinten ruoka.
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XI OSA

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA
GELATIININ, HYDROLOIDUN PROTEIININ JA DIKALSIUMFOSFAATIN TUONNIN

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa I osassa luetellut kolmannet maat ja seuraavat maat:

(KR) Korean tasavalta1

(MY) Malesia1

(PK) Pakistan1

(TW) Taiwan1

=====================

                                                
1 Ainoastaan gelatiini.





10408/1/01 REV 1 ADD 1 vk/EL,SJ/sk 1
DG B I   FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 21. marraskuuta 2001 (21.11)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2000/0259 (COD)

10408/1/01
REV 1 ADD 1

AGRILEG 174
CODEC 670

Asia: Neuvoston 20. marraskuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o …/2001
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2001 antamiseksi
muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden
terveyssäännöistä

NEUVOSTON PERUSTELUT



10408/1/01 REV 1 ADD 1 vk/EL,SJ/sk 2
DG B I   FI

I JOHDANTO

Komissio teki lokakuussa 2000 ehdotuksen asetukseksi muiden kuin ihmisravinnoksi

tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä.

Euroopan parlamentti antoi asetusehdotuksesta lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä

12.6.2001. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 26.4.20011.

Tarkasteltuaan näitä lausumia neuvosto vahvisti yhteisen kannan 20.11.2001.

II TAVOITE

Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on vahvistaa eläimistä saataville sivutuotteille yhtenäinen

lainsäädäntö, jolla suojellaan tehokkaammin eläinten ja ihmisten terveyttä ja joka on nykyisiä

sääntöjä selkeämpi, yksinkertaisempi ja joustavampi.

Ehdotuksella luotaisiin yhdessä tarttuvista spongiformisista enkefalopatioista äskettäin

annetun asetuksen2 kanssa kattavat eläinproteiinia sisältävää rehua koskevat oikeussäännöt.

Ehdotuksella luotaisiin tiukat säännöt tällaisen rehun valmistukselle ja säädettäisiin rajoituksia

sen käytölle (TSE asetuksessa näitä sääntöjä ja rajoituksia täydennetään TSE:iden osalta).

Ehdotuksen soveltamisala on kuitenkin pelkkiä rehuja laajempi. Sillä luotaisiin säännöt

käytännöllisesti katsoen kaikille muille kuin ihmisravinnoksi tarkoitetuille eläimistä saataville

tuotteille. Niihin kuuluvat säännöt sen varmistamiseksi, että tällaisten tuotteiden tuhoaminen

ja niiden käyttäminen muissa tuotteissa kuin rehuissa tai muina tuotteina kuin rehuina

tapahtuu eläinten ja ihmisten terveyttä mahdollisimman vähän vaarantavalla tavalla. Eläimistä

saatavien sivutuotteiden muuta käyttöä ovat esimerkiksi lemmikkieläinten ruuan ja teknisten

tuotteiden tuotanto sekä käyttö biokaasu- ja kompostointilaitosten raaka-aineena.

                                                
1 Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 tiettyjen tarttuvien

spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä
(EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

A. Johdanto

Neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä niistä perusperiaatteista,

jotka asetuksella olisi vahvistettava. Nämä kolme toimielintä ovat erityisesti yhtä mieltä

siitä, että

• rehuissa olisi käytettävä ainoastaan ihmisravinnoksi kelpaavia eläimistä saatavia

sivutuotteita,

• lajinsisäinen uudelleenkäyttö (eli eläinkannibalismi) olisi kiellettävä, ja

• asetuksella luotavan lainsäädännön olisi oltava riittävän joustavaa voidakseen

mukautua tekniikan kehitykseen ja tieteellisen tiedon lisääntymiseen.

Näin ollen neuvoston vahvistama yhteinen kanta sisältää suurimman osan Euroopan

parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymistä tarkistuksista. Komissio

hyväksyy nämä tarkistukset ja muut sen ehdotukseen tehdyt muutokset.
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B. Rehu

Kuten edellä todettiin, neuvosto on yhtä mieltä Euroopan parlamentin ja komission

kanssa siitä, että asetuksella olisi kiellettävä lajinsisäinen uudelleenkäyttö. Tällaisen

varotoimen käyttöönottoa taudin leviämisen ehkäisemiseksi perustellaan tieteellisillä

lausunnoilla. Yhteinen kanta sisältää EP:n tarkistusten 1, 2, 9, 18, 60, 62, 79, 80 ja 941

periaatteet.

Yhteisessä kannassa säädetään mahdollisuudesta myöntää kalojen ja turkiseläinten

osalta poikkeuksia, jos ne ovat tieteellisesti perusteltuja2. Kalojen osalta lajinsisäistä

uudelleenkäyttöä koskevan kiellon tiukalla soveltamisella estettäisiin luonnonvaraisten

kalojen käyttö viljeltyjen kalojen ravinnon valmistuksessa. Kalajauho valmistetaan

yleensä luonnonvaraisista kaloista, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Ei olisi kuitenkaan

mahdollista taata sitä, että viljellyille kaloille annettavassa kalajauhossa ei ole pieniä

määriä samaa lajia olevasta luonnonvaraisesta kalasta peräisin olevia aineksia (olisi

esimerkiksi mahdotonta todistaa, että viljellyn lohen ravinnossa ei ole luonnonvaraisesta

lohesta peräisin olevia aineksia). Sen vuoksi poikkeus voisi olla paikallaan, jotta

käytäntöä voitaisiin jatkaa. Myös turkiseläimet ovat erityistapaus. Muista

tuotantoeläimistä poiketen turkiseläimiä ei käytetä ravinnon tuotantoon. Lisäksi

turkiseläimistä saatavia sivutuotteita ei voitaisi käyttää muiden eläinten rehun

valmistukseen.

Yhteisessä kannassa kiellettäisiin myös ruokajätteen käyttö rehun valmistukseen3.

Osittain tämä on lajinsisäistä uudelleenkäyttöä koskevan kiellon tulos. Olisi itse asiassa

mahdotonta todistaa, että esimerkiksi sianruokaan ei ole jäänyt sianlihaa tai kinkkua.

Kielto on myös välttämätön varotoimenpide eläinkulkutautien leviämisen

ehkäisemiseksi. Äskettäin puhjenneiden eläintautien otaksutaan johtuvan tartunnan

saanutta lihaa sisältävän ruokajätteen käytöstä, mikä on osoitus siitä, että nykyinen

valvonta on tehotonta. Näin ollen neuvosto ei hyväksy Euroopan parlamentin

tarkistuksia 102/rev ja 103/rev4.

                                                
1 Johdanto-osan kappaleet 6 ja 7, 19 artiklan c kohta, 22 artikla, liitteen III II luvun 3 kohta

sekä liitteen VII I luvun 4 kohta.
2 22 artiklan 2 kohta.
3 22 artiklan 1 kohdan b alakohta.
4 Komissiokaan ei voinut hyväksyä näitä tarkistuksia.
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C. Esikäsittely, käsittely, kuljetus ja tunnistemerkinnät

Neuvosto on yhtä mieltä tarpeesta varmistaa eläimistä saatavien sivutuotteiden ja

käsiteltyjen tuotteiden erottaminen ristikontaminaation välttämiseksi. Sen vuoksi

yhteiseen kantaan sisältyy Euroopan parlamentin tarkistusten 8, 9, 28, 37, 44, 45, 46,

47, 51, 54, 55, 57, 58, 70, 73, 75, 77, 78, 93, 95 ja 97 periaate1.

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että luokkaan 1 ja 2 kuuluvasta aineksesta peräisin olevat

käsitellyt tuotteet olisi merkittävä näkyvästi ja käytännön mahdollisuuksien mukaan

myös hajun avulla. Neuvosto ei kuitenkaan usko, että käsittelemättömien tuotteiden

(kuten kuolleiden eläinten kokoruhojen tai lannan) merkitseminen tai denaturointi on

tarpeen tai ylipäätään mahdollista. Sen vuoksi yhteiseen kantaan on otettu Euroopan

parlamentin tarkistusten 26,27, 35, 45, 46, 47 ja 762 asiaankuuluvat kohdat, mutta ei

kumpaakaan tarkistusta 24 ja 313.

Neuvosto ei hyväksy sitä, että luokkaan 1 ja 2 kuuluvaan ainekseen olisi aina käytettävä

ensimmäistä käsittelymenettelyä (133ºC, 20 minuuttia, 3 baaria). Neuvosto katsoo, että

asetuksessa olisi noudatettava tieteellisen ohjauskomitean lausuntoa ja sallittava ennen

eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämistä tai käyttöä muiden käsittelymenettelyjen

käyttö silloin, kun siitä ei ole vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Näin ollen Euroopan parlamentin tarkistus 534 ei sisälly yhteiseen kantaan. Kannassa

annetaan kuitenkin kullekin jäsenvaltiolle mahdollisuus vaatia ensimmäisen

käsittelymenettelyn käyttöä jäsenvaltion alueella olevaan poltto- tai

rinnakkaispolttolaitokseen lähetettävälle ainekselle5.

                                                
1 Johdanto-osan 7 ja 10 kappale, 4 artiklan 3 kohta, 5 artiklan 3 kohta, 6 artiklan 3 kohta, 7 ja

14 artikla, 17 artiklan 2 kohdan b alakohta sekä liitteen II I luvun 1 kohta ja II luvun 3 kohta,
liitteen III I luvun 1 kohdan a alakohta, II luvun 3 kohta ja III luvun 1 kohta, liitteen V I luvun
1 kohdan a alakohta, liitteen VI I luvun 1 ja 2 kohta sekä liitteen VII I luvun 1 ja 2 kohta.

2 4 artiklan 2 kohta, 5 artiklan 2 kohta sekä liitteen VI I luvun 8 kohta.
3 Komissiokaan ei voinut hyväksyä tarkistusta 31, ja se voi hyväksyä tarkistukset 24, 26, 35 ja

45 vain osittain tai tietyin ehdoin.
4 Komissio voi hyväksyä tämän tarkistuksen vain tietyin ehdoin.
5 4 artiklan 2 kohdan b alakohta, 5 artiklan 2 kohdan b alakohta sekä 8 artiklan 2 kohta.
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D. Ruokajäte

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että asetuksessa olisi oltava säännöt ruokajätteen käytöstä

ja hävittämisestä. Sen vuoksi yhteinen kanta sisältää Euroopan parlamentin tarkistukset

15, 16 ja 171.

B kohdassa käsiteltyjen ruokajätteen käyttöä rehuissa koskevien sääntöjen lisäksi

yhteisessä kannassa

• täsmennetään, että kansainvälisesti toimivilta liikennevälineiltä tuleva ruokajäte

on hävitettävä turvallisesti2, ja

• säädetään asianmukaisten sääntöjen antamisesta ruokajätteen käyttämiseksi

biokaasulaitoksissa tai kompostointia varten3.

E. Poltto ja rinnakkaispoltto

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että asetuksella olisi annettava sellaiset eläinten ja

ihmisten terveyttä koskevat säännöt polton ja rinnakkaispolton osalta, jotka ovat tarpeen

direktiiviin 2000/76/EY4 jääneen aukon peittämiseksi. Sen vuoksi yhteinen kanta

sisältää Euroopan parlamentin tarkistusten 25, 26, 35, 43, 52 ja 99 asiaankuuluvat osat5.

F. Hävittäminen – erityistapaukset

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että kaikki eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämistä

erityisissä olosuhteissa koskevat säännöt olisi oltava yhdessä säännöksessä. Lisäksi se

katsoo, että on asianmukaista tiukoin ehdoin säätää komission ehdotusta laajemmasta

joustosta erityisolojen huomioon ottamiseksi. Sen vuoksi yhteinen kanta sisältää

Euroopan parlamentin tarkistukset 29, 38, 63 ja 696.

                                                
1 1 artiklan 3 kohta, 2 artiklan 1 kohta ja liitteen I 15 kohta.
2 4 artikla.
3 6 artiklan 2 kohdan g alakohta.
4 Jätteenpolttoa koskevaa direktiiviä 2000/76/EY (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91) ei sovelleta

poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksiin, joita käytetään ainoastaan "eläinten ruhojen"
hävittämiseen.

5 4 artiklan 2 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 artiklan 2 kohta, 12 artikla ja liite IV.
6 4, 5 ja 24 artikla sekä liitteen I 49 kohta.
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G. Vienti ja kauttakuljetus

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että asetuksella on annettava säännöt eläimistä saatavien

sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden viennistä. Se on yhtä mieltä Euroopan

parlamentin kanssa siitä, että käsiteltyihin tuotteisiin on sovellettava samoja sääntöjä

riippumatta siitä, onko ne tarkoitettu yhteisön markkinoille vai vientiin. Sen vuoksi

yhteinen kanta sisältää Euroopan parlamentin tarkistukset 59 ja 611.

Neuvosto katsoo kuitenkin, että kaikkien käsittelemättömien eläimistä saatavien

sivutuotteiden viennin kieltämisen sijaan asetuksessa olisi sallittava vain erityisissä

olosuhteissa tapahtuva vienti (esimerkiksi lemmikkieläinten yhteydessä). Sen vuoksi

yhteinen kanta sisältää Euroopan parlamentin tarkistusten 30 ja 39 periaatteen, mutta

siinä säädetään mahdollisuudesta myöntää komiteamenettelyn avulla poikkeuksia, jos

sitä pidetään tarpeellisena tällaisten erityisolosuhteiden huomioon ottamista varten2.

Lisäksi neuvosto katsoo, että asetuksella olisi säädettävä vähimmäisvaatimuksista

yhteisön kauttakulkua varten. Kauttakuljetettavien tuotteiden olisi täytettävä tuontiin ja

yhteisön sisäisiin kuljetuksiin sovellettavat vaatimukset3.

H. Rasvojen johdannaiset ja lannoitteet

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että asetuksella on annettava erityiset säännöt luokkaan 2

kuuluvasta aineksesta valmistettujen eloperäisten lannoitteiden, maanparannusaineiden

ja rasvojen johdannaisten markkinoille saattamisesta ja viennistä. Sen vuoksi yhteinen

kanta sisältää Euroopan parlamentin tarkistuksen 61. Neuvosto sallisi kuitenkin

jäsenvaltioiden säätää näiden tuotteiden käytöstä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti

odotettaessa yhteisön sääntöjen antamista uusien tieteellisten lausuntojen pohjalta4.

                                                
1 19 artikla ja 20 artiklan 1 kohta.
2 4 artiklan 4 kohta ja 5 artiklan 4 kohta.
3 29, 30 ja 31 artikla sekä liitteen II VII luku.
4 20 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 35 artiklan 3 kohta.
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I Soveltamispäivämäärä

Neuvosto hyväksyy täysin Euroopan parlamentin tarkistuksen 68 periaatteen: asetuksen

olisi tultava voimaan heti, kun se on käytännöllisesti mahdollista. Yhteisessä kannassa

säädetään, että asetusta sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua sen

voimaantulopäivästä1.

J. Muuta

Yhteinen kanta sisältää myös seuraavat Euroopan parlamentin tarkistukset:

• tiedot on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan (tarkistukset 74, 83, 84 ja
86)2,

• asiaankuuluvat säännökset eläimistä saatujen sivutuotteiden lämpötilasta
(tarkistukset 72 ja 96)3,

• yhteisön tarkastukset ja jäsenvaltioiden raportit asetuksen täytäntöönpanosta
(tarkistukset 14 ja 64)4,

• hormoneilla hoidetuista eläimistä peräisin olevien tuotujen lemmikkieläinten
ruokien ainesten merkintä (tarkistus 65)5,

• lannan vaihtoehtoinen käsittely (tarkistus 92)6 sekä
• täsmennyksen lisääminen (tarkistukset 13, 21, 34, 56, 66, 71, 81, 82, 87, 89, 90 ja

91)7.

Yhteinen kanta ei sisällä pientä määrää tarkistuksia, joita neuvosto ei voinut hyväksyä:

• tarkistukset 3, 4, 6, 10, 11 ja 12, koska niissä ehdotetaan sellaisia muutoksia
johdanto-osaan, jotka eivät ole johdonmukaisia asetuksen artiklaosan kanssa8,

• tarkistukset 40, 41, 48, 49, 50 ja 98, koska ne ovat mahdottomia toteuttaa ja
tarpeettomia aiotun tavoitteen saavuttamiseksi, sekä

• tarkistus 88, koska siinä pyritään säätelemään asiaa, joka kuuluu toisen säädöksen
soveltamisalaan (asetus (EY) N:o 999/2001)9.

                                                
1 38 artikla.
2 Liitteen V II luvun 7 kohta, liitteen VII I luvun 7 ja 8 kohta sekä II luvun 14 kohta.
3 Liitteen II VI luku, liitteen III I luvun 1 kohdan g alakohta sekä II luvun 4 kohta.
4 Johdanto-osan 26 kappale sekä 27 artikla ja 35 artiklan 2 kohta.
5 28 artikla.
6 Liitteen VIII III luvun 5 kohdan b alakohta.
7 Johdanto-osan kappale 25, 4 artiklan 1 kohdan a alakohta, 5 artiklan 1 kohdan d alakohta,

16 artiklan 3 kohta, 32 artikla, liitteen II I luvun 2 kohta ja III luvun 2 kohta, liitteen VII
I luvun 5 ja 6 kohta, II luvun 15 kohta ja IV luvun 4 kohta sekä liitteen VIII III luvun 1 ja
2 kohta.

8 Komissiokaan ei voinut hyväksyä tarkistuksia 4, 10 ja 12, ja se voi hyväksyä tarkistuksen 11
vain osittain.

9 Komissiokaan ei voinut hyväksyä tätä tarkistusta.
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Lopuksi komission ehdotukseen verrattuna yhteisessä kannassa myös

• täsmennetään, että jäsenvaltiot voivat säätää kansallisen lainsäädäntönsä
mukaisesti niiden tuotteiden tuonnista ja markkinoille saattamisesta, joista ei
säädetä liitteissä VII ja VIII1,

• säädetään joustavammin lannan osalta2,
• tehdään komiteamenettelyllä määrättävillä tiukoilla ehdoilla mahdolliseksi

kuolleiden eläinten kokoruhojen käyttö raatoja syövien lintujen ruokkimiseksi3, ja
• on useita muotoa koskevia muutoksia asetuksen selkeyttämiseksi.

IV YHTEENVETO

Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että se on voinut sisällyttää kantaansa valtaosan

Euroopan parlamentin tarkistuksia ja että komissio hyväksyy ne ja muut ehdotukseensa tehdyt

muutokset. Neuvosto toivoo, että tämän ansiosta asetus voidaan antaa pian.

________________________

                                                
1 3 artiklan 2 kohta.
2 5 artiklan 2 kohdan e alakohdan iii alakohta ja 7 artiklan 5 kohta.
3 23 artiklan 2 kohdan d alakohta.





LIITE

Neuvoston 20.11.2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen antamiseksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien
sivutuotteiden terveyssäännöistä [2000/0259(COD)]

Komission lausumat

12 artiklan osalta (jätteenpolttoa koskevan direktiivin 2000/76/EY tulkinta)

"Komissio antaa kuuden kuukauden kuluttua direktiivin antamisesta direktiivin 2000/76/EY
2 artiklan a kohdan vii alakohdan tulkintaa koskevat ohjeet selventääkseen kyseisen
direktiivin soveltamisalaa eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisen osalta, esimerkiksi
laillista mahdollisuutta erityisen riskiaineksen hävittämiseen pienen kapasiteetin
polttolaitoksissa, ja harkitsee pitkän aikavälin lähestymistapaa. Lisäksi samana kautena
komissio tarkastelee spongiformista enkefalopatiaa käsittelevän itsenäisen neuvoa-antavan
komitean (SEAC) arviointia kyseisen aineksen hävittämiseen käytettäviin pieniin
polttolaitoksiin mahdollisesti liittyvistä riskeistä."

22 artiklan osalta (lajinsisäistä uudelleenkäyttöä koskeva kielto)

"Ennen asetuksen antamista komissio pyytää tieteellisen ohjauskomitean lausuntoa siitä,
onko kalaperäisen rehun antaminen viljellyille kaloille ja turkiseläimistä peräisin olevan
rehun antaminen turkiseläimille riski eläinten tai ihmisten terveydelle. Mikäli tieteellisen
ohjauskomitean lausunnon mukaan riskejä ei ole, komissio ehdottaa mahdollisimman pian
poikkeusta, jonka ansiosta tällaista käytäntöä voitaisiin jatkaa 33 artiklan 2 kohdan
menettelyä noudattaen."

23 artiklan osalta (haaskaeläinten ruokintaa koskeva poikkeus)

"Komissio ehdottaa asianmukaisia sääntöjä luokkaan 1 kuuluvan aineksen käyttämiseen
haaskaeläinten ruokinnassa 23 artiklan mukaisesti sekä vastaavia muutoksia TSE-asetuksen
liitteeseen komitologian mukaisesti."

24 artiklan osalta (erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävien märehtijöiden ruhojen
hautaaminen ja polttaminen)

"Komissio pyrkii kaikin tavoin tekemään varhaisessa vaiheessa ehdotuksia, jotta 24 artiklan
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt voitaisiin hyväksyä tieteellisen
lausunnon perusteella. Ehdotuksissa määritellään tieteellisen lausunnon perusteella
turvalliset menetelmät eläinten sivutuotteiden, myös tarttuvaa spongiformista enkefalopatiaa
(TSE) sisältävän aineksen, polttamiselle ja hautaamiselle. Tarvittaessa järjestelyissä
määrätään, että polttaminen ja hautaaminen on suoritettava siten, että direktiivin
75/442/ETY 4 artiklassa mainitut muutetut tavoitteet saavutetaan."



32 artiklan osalta (siirtymätoimenpiteet)

"Komissio ehdottaa siirtymätoimenpidettä, jos se on perusteltu ja asianmukainen, jotta
asetuksen mukaisiin, erityisesti pienen kapasiteetin polttolaitoksia ja käsittelylaitoksia
koskeviin uusiin vaatimuksiin olisi aikaa sopeutua."

Liitteiden VII ja VIII osalta (kauppa ja tuonti)

"Komissio tarkistaa kauppaa ja tuontia koskevat yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioilta
saatujen huomautusten perusteella ja ehdottaa tarvittaessa komitologiamenettelyjen
mukaisten teknisten muutosten hyväksymistä mahdollisimman pian asetuksen voimaantulon
jälkeen."
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2000/0259 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen antamiseksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten

sivutuotteiden terveyssäännöistä

1. TAUSTA

Ehdotus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(KOM(2000) 574 lopullinen 2000/0259 COD):

19.10.2000

Talous- ja sosiaalikomitea antaa lausunnon: 26.4.2001

Euroopan parlamentti antaa lausunnon ensimmäisessä
käsittelyssä:

12.6.2001

Yhteinen kanta hyväksytään: 20.11.2001

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS

Ensimmäisen ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on kieltää eräiden eläimistä
saatavien sivutuotteiden (erityisesti kuolleiden eläinten ja hävitettäväksi määrätyn
eläinperäisen aineksen) kierrätys eläinten ravintoketjuun. Ainoa raaka-aine, jonka
käyttö eläinten rehun tuotannossa on sallittu, tulee olemaan ihmisravinnoksi
kelpaaviksi katsotuista eläimistä saatu aines.

Lisäksi ehdotuksessa

– esitetään joukko vaihtoehtoisia eläinten sivutuotteiden käyttö- tai
hävittämismenetelmiä

– vahvistetaan eläinten sivutuotteiden valvontaa ja jäljitettävyyttä koskevia
sääntöjä

– luodaan yhteys yhteisön ympäristölainsäädäntöön

– luodaan uudet lainsäädäntöpuitteet eläinten sivutuotteiden alalle

– yksinkertaistetaan voimassa olevaa yhteisön lainsäädäntöä luomalla
konsolidoitu säädös, jossa käsitellään kaikkia muita kuin ihmisravinnoksi
tarkoitettuja eläinten sivutuotteita.
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1. Yleisiä huomioita yhteisestä kannasta

Neuvostossa määräenemmistöllä hyväksytyllä yhteisellä kannalla ei muuteta
ehdotetun asetuksen perustavoitteita, ja siihen on sisällytetty suurin osa Euroopan
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymistä tarkistuksista. Osa
tarkistuksista on otettu mukaan sellaisinaan ja osa on muotoiltu uudelleen, jotta on
päästy kaikkia jäsenvaltiota tyydyttävään ratkaisuun. Euroopan parlamentin ja
komission välillä ei kuitenkaan ole mielipide-eroja asetuksen perusperiaatteista.
Yleinen yksimielisyys vallitsee erityisesti seuraavista seikoista:

– periaate ainoastaan ihmisravinnoksi kelpaavista eläimistä saatujen
sivutuotteiden käyttämisestä rehun raaka-aineena

– lajinsisäistä uudelleenkäyttöä koskeva kielto

– tarve tiukentaa joitakin säännöksiä eläinten sivutuotteiden valvonnan ja
jäljitettävyyden parantamiseksi

– tarve lisätä asetuksen joustavuutta, jotta lainsäädäntöä voidaan mukauttaa
teknisen kehityksen ja uusien tieteellisten tietojen perusteella ja
erityisolosuhteissa.

Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty joitakin Euroopan parlamentin tarkistuksia, joita
komissiokaan ei tukenut.

Neuvosto hyväksyi yhteisen kannan määräenemmistöllä. Kaksi jäsenvaltiota äänesti
vastaan, koska asetuksella ei nimenomaisesti kielletä prosessoidun eläinproteiinin ja
rasvojen käyttöä rehussa ja koska asetuksella kielletään ruokajätteen käyttö eläinten
ruokinnassa.

3.2. Erityisiä huomioita yhteisestä kannasta

3.2.1. Rehut

Neuvosto on samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa lajinsisäisen
uudelleenkäytön kieltämisestä.

Yhteisessä kannassa esitetään mahdollisuutta poiketa edellä mainitusta kiellosta, jotta
voitaisiin sallia kalojen ruokinta kalajauholla ja turkiseläinten ruokinta
turkiseläimistä saaduilla tuotteilla. Poikkeus voidaan myöntää ainoastaan tieteellisen
lausunnon perusteella.

Komissio voi tukea yhteistä kantaa. Komissio kuitenkin katsoo, että kalatalouteen
kohdistuva mahdollinen riski aiheutuu saman lajin kaupallisesti viljellyistä kaloista
peräisin olevan kalajätteen uudelleenkäytöstä. Komissio haluaa selventää, että
yhteisen kannan 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan
lajikohtaisesti eikä sitä näin ollen sovelleta kalajauhon antamiseen viljellyille
kaloille, jos jauho on peräisin eri lajin kaloista.
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3.2.2. Ruokajäte

Neuvosto on samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että asetuksessa olisi
säädettävä ruokajätteen käytöstä ja hävittämisestä. Tämän vuoksi ruokajäte on
sisällytetty asetuksen soveltamisalaan, mutta vain silloin, kun se on tarkoitettu
erityistarkoituksiin. Näin pyritään välttämään päällekkäisyydet
ympäristölainsäädännön kanssa tai biologisesti hajoavaa jätettä koskevien uusien
ympäristösääntöjen kehittämisen kanssa. Ehdotuksessa esitetään ruokajätteen
määritelmä. Siihen sisältyvät kotitalouksien keittiöjätteet, jotta se olisi
johdonmukainen klassista sikaruttoa koskevan lainsäädännön kanssa, jonka neuvosto
hyväksyi 23. lokakuuta 2001. Ehdotuksessa selvennetään, että kansainvälisistä
kuljetuksista peräisin oleva ruokajäte kuuluu korkeimpaan riskiluokkaan 1 ja että se
on hävitettävä voimassa olevan yhteisön lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Neuvosto ei kuitenkaan hyväksy Euroopan parlamentin tarkistusta 102 eikä osaa
tarkistuksesta 103, joiden tarkoituksena on sallia edelleen ruokajätteiden käyttö
ruokintaan.

Komissio tukee edellä esitettyä yhteistä kantaa. Ruokajätteellä ruokinnan osalta on
huomattava, että ensinnäkin käytäntö on vastoin lajinsisäistä uudelleenkäyttöä
koskevaa kieltoa ja rehun ainesosien täyttä jäljitettävyyttä koskevaa vaatimusta, joita
molempia parlamentti on vaatinut voimakkaasti. Toiseksi hiljattainen dioksiinikriisi
ja suu- ja sorkkatautiesiintymät osoittavat riittävällä tavalla, miksi tällainen
ruokintakäytäntö ei ole asianmukainen. On huomattava, että yhteisessä kannassa ei
suljeta pois elintarviketeollisuudesta peräisin olevan ruokajätteen käyttöä eläinten
rehuksi, jos näiden tuotteiden jäljitettävyys voidaan varmistaa. Avoimuuden,
selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi kiellon voimaantulopäivän olisi oltava sama
kuin klassista sikaruttoa koskevassa säädöksessä asetettu päivämäärä (eli
31. lokakuuta 2002).

3.2.3. Ristikontaminaatio

Neuvosto on samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että on tarpeen ottaa
käyttöön uusia ja tiukempia vaatimuksia ristikontaminaation välttämiseksi.

Komissio tukee edellä esitettyä neuvoston kantaa.

3.2.4. Jäljitettävyys

Neuvosto katsoo Euroopan parlamentin tavoin, että on otettava käyttöön
lisävaatimuksia tuotteiden jäljitettävyyden parantamiseksi tai komission
ehdotuksessa esitettyjen jäljitettävyyttä koskevien vaatimusten vahvistamiseksi.
Neuvosto ei kuitenkaan hyväksynyt vaatimusta luokkiin 1 ja 2 kuuluvien
käsittelemättömien sivutuotteiden merkitsemisestä, koska merkintöjen tekeminen
ruhoihin tai lantaan ei tuo lisäetuja eikä se ole käytännössä toteutettavissa.
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Komissio voi hyväksyä neuvoston kannan, koska luokkaan 1 kuuluvan
käsittelemättömän aineksen, kuten erikseen määritellyn riskiaineksen,
merkitsemisestä säädetään jo TSE:itä käsittelevässä asetuksessa (EY) N:o 999/2001
eikä märehtijöiden ruhoon tehtäviä lisämerkintöjä koskeva vaatimus olisi
yhdenmukainen hiljattain hyväksytyn TSE-asetuksen kanssa, jossa poiketaan tästä
vaatimuksesta. On huomattava, että merkintää koskevista lisäsäännöistä, myös
mahdollisuudesta soveltaa merkintää muihin raaka-aineisiin, voidaan säätää
asetuksen liitteessä II esitetyn komiteamenettelyn mukaisesti.

3.2.5. Polttolaitokset/Hävittämismenetelmien tarkistus

Neuvosto on samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että sellaisille
polttolaitoksille, jotka eivät kuulu jätteenpoltosta annetun direktiivin 2000/76/EY
soveltamisalaan, on asetettava kansanterveyteen liittyvät vaatimukset, ja että on
otettava käyttöön lainsäädännöllinen mahdollisuus tarkistaa hyväksyttyjä
hävitysmenetelmiä uusien tieteellisten tietojen perusteella.

Komissio tukee edellä esitettyä neuvoston kantaa.

3.2.6. Hautaamista ja polttamista koskeva poikkeus

Neuvosto katsoo Euroopan parlamentin tavoin, että on säädettävä ruhojen ja erikseen
määritellyn riskiaineksen hautaamista ja polttamista koskevasta poikkeuksesta
vaikeapääsyisillä alueilla ja kun kyseessä on laajalle levinnyt eläinkulkutauti, jos on
olemassa terveysriskien leviämisen vaara tai jos hävittämislaitokset ylikuormittuvat

Komissio voi hyväksyä neuvoston kannan.

3.2.7. Renderoidut rasvat, rasvajohdannaiset ja lannoitteet

Neuvosto on Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että on kiellettävä
luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta saatujen renderoitujen rasvojen käyttö
rasvajohdannaisten valmistuksessa kosmetiikka- ja lääketeollisuutta varten. Neuvosto
ei kuitenkaan hyväksy parlamentin tarkistusta 88, jolla pyritään rajoittamaan
märehtijöiden rasvan tuontia TSE-riskin vuoksi, koska asiasta säädetään TSE:itä
koskevassa asetuksessa (EY) N:o 999/2001.

Neuvosto katsoo myös, että asetuksessa olisi annettava erityissäännöksiä luokkaan
2 kuuluvasta aineksesta tuotettujen orgaanisten lannoitteiden, maanparannusaineiden
ja rasvajohdannaisten markkinoille saattamisesta ja tuonnista. Odoteltaessa tällaisten,
tieteellisten tietojen perusteella annettavien sääntöjen hyväksymistä jäsenvaltiot
voivat edelleen soveltaa kansallista lainsäädäntöään.

Komissio voi hyväksyä neuvoston kannan.



6

3.2.8. Vienti ja kauttakulku

Neuvosto katsoo Euroopan parlamentin tavoin, että on kiellettävä luokkaan
1 ja 2 kuuluvan aineksen vienti. On kuitenkin huomattava, että metsästysmuistoja,
jotka on saatu luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta, sekä lantaa ja käsiteltyä lantaa,
orgaanisia lannoitteita ja rasvajohdannaisia, jotka kuuluvat luokan 2 aineksiin tai on
johdettu niistä, viedään tällä hetkellä kolmansiin maihin (ja tuodaan niistä) yhteisön
lainsäädännössä vahvistetuin edellytyksin, jotka on muotoiltu uudelleen asetuksessa.
Tämän vuoksi kompromissitekstissä täsmennetään, että tarkistukset voidaan
hyväksyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten tuotteiden vientiä. Neuvosto on
samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa myös tarpeesta selventää, että tuotteiden
markkinoille saattamista koskevia vaatimuksia sovelletaan myös niiden vientiin.

Lisäksi neuvosto hyväksyy sen, että asetuksessa olisi annettava vähimmäissäännöt
yhteisön kautta tapahtuvaa tuotteiden kauttakuljetusta varten.

Komissio voi tukea neuvoston kantta.

3.2.9. Voimaantulopäivä

Neuvosto on samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa asetuksen aikaisemmasta
voimaantulopäivästä ja siitä, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle raportti
asetuksen soveltamisesta.

Komissio tukee neuvoston kantaa.

3.2.10. Muuta

Neuvosto on Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– luokkaan 3 kuuluvan käsittelemättömän aineksen kylmäsäilytys varastoinnin ja
kuljetuksen aikana

– hormonilääkitystä saaneista eläimistä saatua raaka-ainetta sisältävän
lemmikkieläinten tuontiravinnon merkintävaatimukset

– selvitetään mahdollisuutta hyväksyä lannalle vastaava käsittelymenetelmä
tieteellisten tietojen perusteella; neuvosto pitää kuitenkin ennenaikaisena
viittausta vastaavuustaulukkoon ennen tiedekomitean arviointia, joten
taulukkoon viittaavaa tarkistuksen 92 kohtaa ei ole otettu huomioon; neuvosto
ei myöskään ole ottanut huomioon tarkistuksesta 62 sitä osaa, jossa jätetään
kiinteä tai hajonnut lanta laitumellelevittämiskiellon ulkopuolelle; lanta on
kaikissa muodoissaan jo jätetty kiellon ulkopuolelle, eikä ole mitään perusteita
sulkea hajonnutta lantaa valkuaisperäisen aineksen levittämistä laitumelle
koskevien yleisten suuntaviivojen ulkopuolelle

– tiukemmat vaatimukset veren käytölle rehuissa

– useiden johdanto-osan kappaleiden, artiklojen ja liitteiden selkeyttäminen.
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Lisäksi neuvosto on samaa mieltä seuraavista seikoista:

– on selvennettävä, että jäsenvaltiot voivat säännellä niiden tuotteiden tuontia ja
markkinoille saattamista, joista ei säädetä asetuksen liitteissä VII ja VIII

– on säädettävä joustavammista lannansiirroista

– on sallittava uhanalaisten haaskaeläinten ruokkiminen kuolleiden eläinten
raadoilla komission antamien sääntöjen mukaisesti

– on tehtävä joukko toimituksellisia muutoksia asetuksen selkiyttämiseksi.

Neuvoston kompromissiratkaisuun ei ole hyväksytty joitakin Euroopan parlamentin
tarkistuksia, jotka liittyvät johdanto-osan eri kappaleisiin, koska asetuksessa ei ole
niihin liittyvää säännöstä, ne eivät ole yhdenmukaisia säännösten kanssa (tarkistukset
3, 4, 6, 10 ja 12) tai ne ovat virheellisiä (tarkistus 11).

Komissio ei vastusta edeltävää. Se kuitenkin tukee Euroopan parlamentin
tarkistuksen 11 sitä osaa, jolla halutaan poistaa viittaus tuottavuuden lisäämiseen.

4. PÄÄTELMÄ

Komissio tukee puheenjohtajavaltion ehdotusta yhteiseksi kannaksi, joka
hyväksyttiin neuvostossa määräenemmistöllä.

5. KOMISSION LAUSUMAT

Komission lausumat, jotka se esitti maatalousneuvostossa 19. kesäkuuta 2001, ovat
tämän tiedonannon liitteenä.
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LIITE

KOMISSION LAUSUMAT

12 artikla (jätteenpolttoa koskevan direktiivin 2000/76/EY tulkinta)

Komissio antaa kuuden kuukauden kuluttua direktiivin antamisesta direktiivin 2000/76/EY
2 artiklan a kohdan vii alakohdan tulkintaa koskevat ohjeet selventääkseen kyseisen
direktiivin soveltamisalaa eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisen osalta, esimerkiksi
laillista mahdollisuutta erityisen riskiaineksen hävittämiseen pienen kapasiteetin
polttolaitoksissa, ja harkitsee pitkän aikavälin lähestymistapaa. Lisäksi komissio tarkastelee
samana kautena spongiformista enkefalopatiaa käsittelevän itsenäisen neuvoa-antavan
komitean (SEAC) arviointia kyseisen aineksen hävittämiseen käytettäviin pieniin
polttolaitoksiin mahdollisesti liittyvistä riskeistä.

22 artikla (lajinsisäistä uudelleenkäyttöä koskeva kielto)

Ennen asetuksen antamista komissio pyytää tieteellisen ohjauskomitean lausuntoa siitä, onko
kalaperäisen rehun antaminen viljellyille kaloille ja turkiseläimistä peräisin olevan rehun
antaminen turkiseläimille riski eläinten tai ihmisten terveydelle. Mikäli tieteellisen
ohjauskomitean lausunnon mukaan riskejä ei ole, komissio ehdottaa 33 artiklan 2 kohdan
menettelyä noudattaen mahdollisimman pian poikkeusta, jonka ansiosta tällaista käytäntöä
voitaisiin jatkaa.

24 artikla (erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävien märehtijöiden ruhojen
hautaaminen ja polttaminen)

Komissio pyrkii kaikin tavoin tekemään varhaisessa vaiheessa ehdotuksia, jotta 24 artiklan
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt voitaisiin hyväksyä tieteellisen
lausunnon perusteella. Ehdotuksissa määritellään tieteellisen lausunnon perusteella turvalliset
menetelmät eläinten sivutuotteiden, myös tarttuvaa spongiformista enkefalopatiaa (TSE)
sisältävän aineksen, polttamiselle ja hautaamiselle. Tarvittaessa järjestelyissä määrätään, että
polttaminen ja hautaaminen on suoritettava siten, että direktiivin 75/442/ETY 4 artiklassa
mainitut muutetut tavoitteet saavutetaan.

32 artikla (siirtymätoimenpiteet)

Komissio ehdottaa siirtymätoimenpidettä, jos se on perusteltu ja asianmukainen, jotta
asetuksen mukaisiin, erityisesti pienen kapasiteetin polttolaitoksia ja käsittelylaitoksia
koskeviin uusiin vaatimuksiin olisi aikaa sopeutua.

23 artikla (haaskaeläinten ruokintaa koskeva poikkeus)

Komissio ehdottaa komiteamenettelyn mukaisesti asianmukaisia sääntöjä luokkaan
1 kuuluvan aineksen käyttämiseen haaskaeläinten ruokinnassa 23 artiklan mukaisesti sekä
vastaavia muutoksia TSE-asetuksen liitteeseen.

Liitteet VII ja VIII (kauppa ja tuonti)

Komissio tarkistaa kauppaa ja tuontia koskevat yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioilta
saatujen huomautusten perusteella ja ehdottaa tarvittaessa komiteamenettelyjen mukaisten
teknisten muutosten hyväksymistä mahdollisimman pian asetuksen voimaantulon jälkeen.


