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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

annettu ,

salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien

tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan

b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 304 E, 30.10.2001, s. 260.
2 EYVL C 94, 18.4.2002, s. 18.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. toukokuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Elävät eläimet ja eläimistä saatavat elintarvikkeet sisältyvät perustamissopimuksen liitteessä I

olevaan luetteloon. Eläinten kasvatus ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden markkinoille

saattaminen on tärkeä tulolähde maatalousväestölle. Toteuttamalla eläinlääkintätoimenpiteitä,

joiden tarkoituksena on nostaa kansanterveyden ja eläinten terveyden tasoa yhteisössä, tuetaan

kyseisen alan järkiperäistä kehitystä.

2) Ihmisten terveyden suojelu suoraan tai välillisesti eläinten ja ihmisten välillä tarttuvilta

taudeilta ja tartunnoilta (zoonooseilta) on ensiarvoisen tärkeää.

3) Elintarvikkeiden välityksellä siirtyvät zoonoosit voivat aiheuttaa inhimillistä kärsimystä sekä

taloudellisia tappioita elintarviketuotannolle ja -teollisuudelle.

4) Huolenaiheita ovat myös zoonoosit, jotka tarttuvat muista lähteistä kuin elintarvikkeista,

kuten luonnonvaraisista eläimistä ja kotieläimistä.
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5) Alkutuotannossa olevia zoonooseja on valvottava asianmukaisella tavalla sen

varmistamiseksi, että tämän asetuksen tavoitteet saavutetaan. Kun on kyse sellaisesta

alkutuotannosta, jossa alkutuotannon tuotteita tuottava elintarvikealan toimija toimittaa niitä

pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, on

kuitenkin asianmukaista suojata kansanterveyttä kansallisella lainsäädännöllä. Kyseisessä

tapauksessa tuottajan ja kuluttajan välillä on läheinen yhteys. Kyseinen tuotanto ei saisi

merkittävästi lisätä zoonoosien keskimääräistä esiintyvyyttä eläimissä koko yhteisön alueella.

Näytteenottoa ja analysointia koskevat yleiset vaatimukset eivät välttämättä ole käytännöllisiä

eivätkä tarkoituksenmukaisia sellaisten tuottajien kannalta, joilla on hyvin vähän eläimiä tai

jotka ovat sijoittautuneet erityisistä maantieteellisistä haitoista kärsiville alueille.

6) Tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia

koskevista suojatoimenpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja myrkytyspesäkkeiden

ehkäisemiseksi 17 päivänä joulukuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/117/ETY1

säädettiin tiettyjen zoonoosien seurantajärjestelmien ja tiettyjen siipikarjaparvien

salmonellatarkastusten käyttöön ottamisesta.

7) Kyseisessä direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle kansalliset

toimenpiteet, jotka ne ovat toteuttaneet direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi, ja että niiden

on laadittava salmonellan seurantasuunnitelmat siipikarjan osalta. Neuvoston direktiivillä

97/22/EY2, jolla muutettiin direktiiviä 92/117/ETY, tämä vaatimus kuitenkin peruutettiin

väliaikaisesti, kunnes direktiivin 92/117/ETY 15 a artiklassa säädetty tarkistaminen on

suoritettu.

                                                
1 EYVL L 62, 15.3.1993, s. 38, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 1999/72/EY (EYVL L 210, 10.8.1999, s. 12).
2 EYVL L 113, 30.4.1997, s. 9.
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8) Useat jäsenvaltiot ovat jo jättäneet salmonellan seurantasuunnitelmat, jotka komissio on

hyväksynyt. Lisäksi kaikkia jäsenvaltioita vaadittiin toteuttamaan 1 päivästä tammikuuta 1998

direktiivin 92/117/ETY liitteessä III olevassa I jaksossa salmonellan osalta säädetyt

vähimmäistoimenpiteet sekä vahvistamaan säännökset, joissa täsmennetään toimenpiteet sen

estämiseksi, että salmonellaa pääsisi kasvatustiloille.

9) Kyseiset vähimmäistoimet keskittyivät salmonellan seurantaan ja valvontaan Gallus gallus

-lajin jalostusparvissa. Jos otetuissa näytteissä todettiin ja vahvistettiin Salmonella Enteritidis-

tai Salmonella Typhimurium -serotyyppejä, oli toteutettava direktiivissä 92/117/ETY

säädettyjä erityistoimenpiteitä tartunnan hallitsemiseksi.

10) Muussa yhteisön lainsäädännössä säädetään tiettyjen zoonoosien seurannasta ja valvonnasta

eläinpopulaatioissa. Erityisesti eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä

nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annettu neuvoston direktiivi

64/432/ETY1 käsittelee nautaeläinten tuberkuloosia ja luomistautia ja eläinten terveyttä

koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä

tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/68/ETY2 käsittelee lampaiden ja vuohien

luomistautia. Tämän asetuksen ei pitäisi aiheuttaa tarpeetonta päällekkäisyyttä kyseisten

voimassa olevien vaatimusten kanssa.

11) Lisäksi elintarvikehygieniasta annettavassa yhteisön lainsäädännössä olisi annettava

zoonoosien ja niiden aiheuttajien ehkäisemisen, valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset

erityissäännökset, ja siihen olisi sisällyttävä myös elintarvikkeiden mikrobiologista laatua

koskevia erityisvaatimuksia.

                                                
1 EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

asetuksella (EY) N:o 1226/2002 (EYVL L 179, 9.7.2002, s. 13).
2 EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

päätöksellä 2002/261/EY (EYVL L 91, 6.4.2002, s. 31).
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12) Direktiivissä 92/117/ETY säädetään tietojen keräämisestä zoonoosien ja niiden aiheuttajien

esiintymisestä rehuissa, eläimissä, elintarvikkeissa ja ihmisissä. Vaikka

tiedonkeruujärjestelmä ei ole yhdenmukainen eikä siten vertailukelpoinen jäsenvaltioiden

välillä, se tarjoaa perustan zoonoosien ja niiden aiheuttajien nykytilanteen arvioinnille

yhteisössä.

13) Tiedonkeruujärjestelmän tulokset osoittavat, että suurin osa ihmisissä todetuista

zoonoositapauksista johtuu tietyistä zoonoosien aiheuttajista, kuten Salmonella spp.:stä ja

Campylobacter spp.:stä. Ihmisissä todetut salmonelloositapaukset, etenkin Salmonella

Enteritidis- ja Salmonella Typhimurium -bakteerin aiheuttamat tapaukset, näyttävät

vähentyvän, mikä osoittaa yhteisössä toteutettujen valvontatoimenpiteiden onnistuneen. On

kuitenkin todennäköistä, että monet tapaukset jäävät ilmoittamatta, ja sen vuoksi kerätyt tiedot

eivät välttämättä anna täydellistä kuvaa tilanteesta.

14) Kansanterveyttä koskevia eläinlääkintätoimenpiteitä käsittelevä tiedekomitea totesi

zoonooseista 12 päivänä huhtikuuta 2000 antamassaan lausunnossa tuolloiset

elintarvikeperäisten zoonoositartuntojen valvontatoimenpiteet riittämättömiksi. Lisäksi

komitea totesi, että jäsenvaltioiden keräämät epidemiologiset tiedot eivät olleet täydellisiä

eivätkä täysin vertailukelpoisia. Tämän vuoksi komitea suositteli seurantajärjestelyjen

parantamista ja määritteli riskinhallinnan vaihtoehtoja.

15) Sen vuoksi on tarpeen parantaa tiettyjen zoonoosien aiheuttajien nykyisiä

valvontajärjestelmiä. Samalla tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta,

neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY

kumoamisesta …. annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä …/…1

vahvistetuilla säännöillä korvataan direktiivissä 92/117/ETY vahvistetut seuranta- ja

tiedonkeruujärjestelmät.

                                                
1 Ks. tämän virallisen lehden s.
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16) Valvonnan olisi periaatteessa katettava koko elintarvikeketju maatilalta ruokapöytään.

17) Valvontaa olisi yleensä säänneltävä rehuja, eläinten terveyttä ja elintarvikehygieniaa

koskevassa yhteisön lainsäädännössä annetuilla säännöillä.

18) Tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien valvonnasta on kuitenkin tarpeen vahvistaa

erityisvaatimukset.

19) Erityisvaatimusten olisi perustuttava zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden

vähentämistä koskeviin tavoitteisiin.

20) Eläinpopulaatioissa esiintyville zoonooseille ja niiden aiheuttajille olisi vahvistettava

tavoitteet ottaen huomioon erityisesti niiden esiintymistiheys ja epidemiologiset suuntaukset

eläinpopulaatioissa ja väestössä, rehuissa ja elintarvikkeissa, vaarallisuus ihmisille,

mahdolliset taloudelliset seuraukset, tieteellinen neuvonta sekä aiheelliset toimenpiteet niiden

esiintyvyyden vähentämiseksi. Muille elintarvikeketjun osille voidaan vahvistaa tavoitteita

tarpeen mukaan.

21) Jotta varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen hyvissä ajoin, jäsenvaltioiden olisi laadittava

erityiset valvontaohjelmat, jotka yhteisön olisi hyväksyttävä.

22) Päävastuun elintarvikkeiden turvallisuudesta olisi oltava elintarvikealan ja rehualan

toimijoilla. Siksi jäsenvaltioiden olisi kannustettava kaikkia alan yrityksiä laatimaan

valvontaohjelmia.
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23) Jäsenvaltiot sekä elintarvikealan ja rehualan toimijat voivat haluta käyttää

valvontaohjelmissaan erityisiä valvontamenetelmiä. Kaikkia menetelmiä ei kuitenkaan voida

hyväksyä, varsinkin jos ne haittaavat yleisesti tavoitteen saavuttamista, häiritsevät tarvittavia

testausjärjestelmiä tai aiheuttavat mahdollisia uhkia kansanterveydelle. Siksi olisi säädettävä

aiheellisista menettelyistä, joita noudattaen yhteisö voi päättää, että tiettyjä

valvontamenetelmiä ei saa käyttää valvontaohjelmissa.

24) Lisäksi voidaan käyttää tai kehittää myös sellaisia valvontamenetelmiä, jotka eivät erityisesti

kuulu minkään tuotteiden hyväksyntää koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin, mutta jotka

auttaisivat saavuttamaan tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden

vähentämistä koskevat tavoitteet. Sen vuoksi olisi oltava mahdollista hyväksyä tällaisten

menetelmien käyttö yhteisön tasolla.

25) Olennaista on käyttää lisäämiseen parvia tai karjaa, jotka on tarkastettu tämän asetuksen

vaatimusten mukaisesti. Jos tilalla on käynnissä erityinen valvontaohjelma, koetulokset olisi

toimitettava eläinten ostajalle. Tätä varten vastaavaan yhteisön lainsäädäntöön olisi lisättävä

erityisvaatimukset, jotka koskevat yhteisön sisäistä kauppaa ja tuontia kolmansista maista

erityisesti elävien eläinten ja siitosmunien lähetyksien osalta. Direktiiviä 64/432/ETY,

terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen

lihan tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annettua neuvoston direktiiviä

72/462/ETY1 sekä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan

ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annettua

neuvoston direktiiviä 90/539/ETY2 olisi muutettava vastaavasti.

                                                
1 EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

komission päätöksellä 2002/995/EY (EYVL L 353, 30.12.2002, s. 1).
2 EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

päätöksellä 2001/867/EY (EYVL L 323, 7.12.2001, s. 29).



14857/1/02 REV 1 8
DG B I    FI

26) Tämän asetuksen antamisen ei pitäisi vaikuttaa lisätakeisiin, jotka myönnettiin Suomelle ja

Ruotsille niiden liittyessä yhteisöön ja jotka on vahvistettu päätöksissä 94/968/EY1,

95/50/EY2, 95/160/EY3, 95/161/EY4, 95/168/EY5, 95/409/EY6, 95/410/EY7 ja 95/411/EY8.

Tässä asetuksessa olisi säädettävä menettelystä, jolla myönnetään siirtymäkaudeksi takeet

jokaiselle jäsenvaltiolle, jolla on hyväksytty yhteisön vähimmäisvaatimuksia pitemmälle

menevä salmonellaa koskeva kansallinen valvontaohjelma. Tällaisen jäsenvaltion kanssa

käytävän kaupan kohteena oleville eläville eläimille ja siitosmunille tehtyjen testien tulosten

olisi vastattava kyseisen valtion kansallisessa ohjelmassa asetettuja vaatimuksia.

Elintarvikehygieniasta annettavassa yhteisön lainsäädännössä olisi säädettävä samanlaisesta

menettelystä lihan ja syötäväksi tarkoitettujen kananmunien osalta.

27) Tuotteita yhteisöön vievien kolmansien maiden on toteutettava vastaavat zoonoosien

valvontatoimenpiteet samaan aikaan kuin toimenpiteitä sovelletaan yhteisössä.

                                                
1 EYVL L 371, 31.12.1994, s. 36.
2 EYVL L 53, 9.3.1995, s. 31.
3 EYVL L 105, 9.5.1995, s. 40, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

päätöksellä 97/278/EY (EYVL L 110, 26.4.1997, s. 77).
4 EYVL L 105, 9.5.1995, s. 44, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

päätöksellä 97/278/EY.
5 EYVL L 109, 16.5.1995, s. 44, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

päätöksellä 97/278/EY.
6 EYVL L 243, 11.10.1995, s. 21, päätös sellaisena kuin se on muutettuna komission

päätöksellä 98/227/EY (EYVL L 87, 21.3.1998, s. 14).
7 EYVL L 243, 11.10.1995, s. 25, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä

98/227/EY.
8 EYVL L 243, 11.10.1995, s. 29, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä

98/227/EY.
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28) Salmonellavalvonnan osalta käytettävissä olevat tiedot näyttävät osoittavan, että

siipikarjatuotteet ovat ihmisissä esiintyvän salmonelloosin yksi pääasiallinen lähde.

Valvontatoimenpiteitä olisi siksi sovellettava kyseisten tuotteiden tuotantoon ja tällä tavoin

laajennettava direktiivillä 92/117/ETY käynnistettyjä toimenpiteitä. Syötäväksi tarkoitettujen

kananmunien osalta on tärkeää vahvistaa erityistoimenpiteitä, jotka koskevat sellaisista

parvista peräisin olevien tuotteiden markkinoille saattamista, joita ei ole testein havaittu

salmonellattomiksi. Kananlihan osalta tavoitteena on saattaa markkinoille kananlihaa

kohtuullisin takuin siitä, ettei siinä esiinny salmonellaa. Siirtymäkausi on tarpeen

elinkeinonharjoittajille, jotta nämä voivat mukautua tuleviin toimenpiteisiin, joita voidaan

muuttaa myöhemmin erityisesti tieteellisen riskinarvioinnin perusteella.

29) On aiheellista nimetä kansallisia ja yhteisön vertailulaboratorioita antamaan neuvoja ja apua

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä.

30) Jotta varmistetaan tämän asetuksen säännösten yhdenmukainen soveltaminen, olisi annettava

säännökset yhteisön tarkastuskäyntien ja valvonnan järjestämisestä muun tätä alaa koskevan

yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

31) Olisi säädettävä aiheellisista menettelyistä, joilla voidaan muuttaa joitakin tämän asetuksen

säännöksiä tekniikan ja tieteen kehityksen huomioon ottamiseksi sekä täytäntöönpano- ja

siirtymätoimenpiteiden toteuttamiseksi.
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32) Teknisen ja tieteellisen edistyksen huomioon ottamiseksi olisi varmistettava komission ja

jäsenvaltioiden välinen tiivis ja tehokas yhteistyö pysyvässä komiteassa, joka on perustettu

elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan

elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen

liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja

neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/20021.

33) Tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä

komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn

neuvoston päätöksen 1999/468/EY2 mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tavoite ja soveltamisala

1. Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa, että salmonellaa ja muita zoonoosien aiheuttajia

valvotaan asianmukaisin ja tehokkain toimenpitein niiden esiintyvyyden ja kansanterveydelle

aiheuttaman riskin vähentämiseksi.

                                                
1 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2. Tämä asetus koskee:

a) tavoitteiden hyväksymistä tiettyjen zoonoosien esiintyvyyden vähentämiseksi

eläinpopulaatioissa:

i) alkutuotannossa ja

ii) mikäli aiheellista kyseisen zoonoosin tai sen aiheuttajan vuoksi, myös muissa

elintarvikeketjun vaiheissa elintarvikkeet ja rehut mukaan luettuina,

b) jäsenvaltioiden sekä elintarvikealan ja rehualan toimijoiden laatimien erityisten

valvontaohjelmien hyväksymistä,

c) tiettyjä zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämisessä käytettäviä

valvontamenetelmiä koskevien erityissääntöjen hyväksymistä,

d) tiettyjen eläinten ja eläintuotteiden yhteisön sisäistä kauppaa ja tuontia kolmansista maista

koskevien sääntöjen hyväksymistä.

3. Tätä asetusta ei sovelleta:

a) yksityiseen kotikäyttöön tarkoitettuun alkutuotantoon eikä

b) tuottajiin, jotka toimittavat alkutuotannon tuotteita pieninä määrinä suoraan lopulliselle

kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat alkutuotannon tuotteita suoraan

lopulliselle kuluttajalle.
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4. Jäsenvaltiot laativat kansallisen lainsäädännön mukaisesti edellä 3 kohdan b alakohdassa

mainittuja toimintoja koskevia sääntöjä. Tällaisissa kansallisissa säännöissä on varmistettava tämän

asetuksen tavoitteiden saavuttaminen.

5. Tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita eläinten terveyttä ja ruokintaa, elintarvikehygieniaa,

ihmisten tarttuvia tauteja, työterveyttä ja työturvallisuutta sekä geeniteknologiaa ja tarttuvia

spongiformisia enkefalopatioita koskevien yksityiskohtaisempien yhteisön sääntöjen soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan

1. asetuksessa (EY) N:o 178/2002 säädettyjä määritelmiä,

2. direktiivissä …/…/EY säädettyjä määritelmiä, ja

3. tarkoitetaan:

a) 'karjalla' tilalla pidettävän yhden tai useamman eläimen muodostamaa epidemiologista

yksikköä, ja

b) 'parvella' kaikkea terveydentilan osalta samanlaista siipikarjaa, jota pidetään samoissa

tiloissa tai samassa tarhassa ja joka muodostaa yhden epidemiologisen yksikön.

Sisätiloissa pidettävän siipikirjan osalta tähän käsitteeseen sisältyvät kaikki linnut, jotka

jakavat saman ilmatilan.
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3 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä tämän asetuksen soveltamista varten toimivaltainen

viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava se/ne komissiolle. Jos jäsenvaltio

nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on:

a) ilmoitettava komissiolle, mikä toimivaltainen viranomainen toimii yhteysviranomaisena

komission kanssa, ja

b) huolehdittava siitä, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä niin, että tämän

asetuksen vaatimusten asianmukainen täytäntöönpaneminen varmistetaan.

2. Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten vastuulla on erityisesti:

a) laatia 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt ohjelmat ja valmistella niihin tarvittavat muutokset

erityisesti saamiensa tietojen ja tulosten perusteella,

b) kerätä tietoja, joita tarvitaan käytettyjen keinojen ja 5 artiklassa tarkoitetuista kansallisista

valvontaohjelmista saatujen tulosten arvioimiseksi, sekä lähettää vuosittain nämä tiedot ja

tulokset, myös mahdollisten tutkimusten tulokset, komissiolle ottaen huomioon direktiivin

…/…/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetut säännöt, määräajat mukaan lukien,

c) tarkastaa säännöllisesti, että elintarvikealan ja tarvittaessa rehualan toimijoiden toimitilat ovat

tässä asetuksessa annettujen sääntöjen mukaiset.
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II LUKU

YHTEISÖN TAVOITTEET

4 artikla

Yhteisön tavoitteet zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiseksi

1. Asetetaan yhteisön tavoitteet liitteessä I olevassa sarakkeessa 1 lueteltujen zoonoosien ja

niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiseksi liitteessä I olevassa sarakkeessa 2 luetelluissa

eläinpopulaatioissa ottaen huomioon erityisesti:

a) nykyisten kansallisten toimenpiteiden toteuttamisesta saadut kokemukset ja

b) nykyisten yhteisön vaatimusten mukaisesti ja erityisesti direktiivissä …/…/EY säädettyjen

tietojen osana ja erityisesti sen 5 artiklan nojalla komissiolle tai Euroopan

elintarviketurvallisuusviranomaiselle toimitetut tiedot.

Tavoitteet sekä niiden mahdolliset muutokset vahvistetaan 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä

menettelyä noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin on sisällyttävä vähintään seuraavat seikat:

a) seuraavat numerotiedot:

i) prosenttiosuus, joka positiivisten epidemiologisten yksiköiden määrästä voi enintään

jäädä jäljelle ja/tai
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ii) prosenttiosuus, jolla jäljelle jäävien positiivisten epidemiologisten yksiköiden määrän

on vähintään vähennyttävä,

b) enimmäismääräaika, jonka kuluessa tavoite on saavutettava,

c) edellä a alakohdassa tarkoitettujen epidemiologisten yksiköiden määrittely,

d) niiden testauskaavojen määrittely, joita tarvitaan sen tarkistamiseksi, onko tavoite saavutettu

ja

e) tarvittaessa kansanterveydellisesti merkityksellisten serotyyppien tai muiden liitteen I

sarakkeessa 1 lueteltujen zoonoosien alatyyppien tai zoonoosien aiheuttajien määrittely ottaen

huomioon 6 kohdan c alakohdassa luetellut yleisperusteet ja liitteessä III säädetyt

erityisperusteet.

3. Yhteisön tavoitteet asetetaan ensimmäisen kerran ennen liitteessä I olevassa sarakkeessa

4 ilmoitettuja asianomaisia päivämääriä.

4. a) Kunkin yhteisön tavoitteen määrittelemisen yhteydessä komissio toimittaa analyysin

tavoitteen arvioiduista kustannuksista ja hyödyistä. Tässä analyysissä otetaan huomioon

erityisesti 6 kohdan c alakohdassa olevat perusteet. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä

avustettava komissiota kaikin tarvittavin keinoin tämän laatiessa analyysiaan.

b) Ennen kunkin yhteisön tavoitteen ehdottamista komission on kuultava jäsenvaltioita

analyysin tuloksista 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa.

c) Myönteisen kustannus–hyötyanalyysin tulosten ja jäsenvaltioiden kuulemisen

perusteella komissio tekee tarvittaessa ehdotuksen yhteisön tavoitteiksi.
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5. Edellä 2 kohdan e alakohdasta ja 4 kohdasta poiketen seuraavia sääntöjä kuitenkin sovelletaan

siipikarjaan siirtymäkautena.

Yhteisön tavoite lajin Gallus gallus jalostusparvien osalta tämän siirtymäkauden aikana koskee

ihmisillä esiintyvän salmonelloosin viittä yleisintä salmonellan serotyyppiä, jotka voidaan todeta

EY:n valvontajärjestelmillä koottujen tietojen pohjalta, ja ne ilmaistaan tietojen painotettuna

keskiarvona niiden kolmen viimeisen vuoden ajalta joilta tietoja on saatu. Yhteisön määrittelemät

munivia kanoja, broilereita ja kalkkunoita koskevat tavoitteet tämän siirtymäkauden aikana kattavat

Salmonella Enteritidis - ja Salmonella Typhimurium -bakteerit. Näitä tavoitteita voidaan kuitenkin

tarvittaessa laajentaa kattamaan enintään viisi serotyyppiä 4 artiklan mukaisesti suoritetun

kustannus-hyötyanalyysin perusteella.

Tätä siirtymäkautta sovelletaan kuhunkin yhteisön tavoitteeseen siipikarjassa esiintyvän

salmonellan vähentämiseksi. Se kestää kussakin tapauksessa kolme vuotta liitteessä I olevassa

sarakkeessa 5 mainitusta päivästä lähtien.

6. a) Liitettä I voidaan muuttaa 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen

b alakohdassa luetelluissa tarkoituksissa sen jälkeen, kun on erityisesti otettu huomioon

c alakohdassa luetellut perusteet.

b) Liitteen I muutokset voivat muuttaa yhteisön tavoitteiden asettamista koskevien

vaatimusten soveltamisalaa täydennyksin, rajoituksin tai muutoksin kyseisiin:

i) zoonooseihin ja niiden aiheuttajiin,

ii) elintarvikeketjujen vaiheisiin ja/tai

iii) eläinpopulaatioihin.
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c) Ennen liitteen I muuttamista kyseisen zoonoosin tai sen aiheuttajan osalta on

tarkasteltava seuraavia perusteita:

i) esiintymistiheys eläinpopulaatioissa, väestössä, rehussa ja elintarvikkeissa,

ii) vaikutusten vakavuus ihmiselle,

iii)  ihmisten ja eläinten terveydenhoidolle ja elintarvikealan ja rehualan yrityksille

aiheutuvat taloudelliset seuraukset,

iv) epidemiologiset suuntaukset eläinpopulaatioissa, väestössä, rehuissa ja

elintarvikkeissa,

v) tieteellinen neuvonta,

vi) tekninen kehitys erityisesti käytettävissä olevien valvontavaihtoehtojen

käyttökelpoisuuden osalta ja

vii) kasvatusjärjestelmiä ja tuotantomenetelmiä koskevat vaatimukset ja suuntaukset.

7. Liitettä III voidaan muuttaa tai täydentää 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä

noudattaen.

8. Komissio arvioi yhteisön tavoitteiden toteutumista ja ottaa tämän arvion huomioon uusia

tavoitteita ehdottaessaan.

9. Liitteessä I lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämistä koskevat

toimenpiteet on toteutettava tässä asetuksessa annettujen sääntöjen ja sen nojalla annettujen

sääntöjen mukaisesti.
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III LUKU

VALVONTAOHJELMAT

5 artikla

Kansalliset valvontaohjelmat

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettujen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on

laadittava kaikille liitteessä I mainituille zoonooseille ja niiden aiheuttajille kansalliset

valvontaohjelmat. Kansallisissa valvontaohjelmissa on otettava huomioon zoonoosien

maantieteellinen jakautuminen kussakin jäsenvaltiossa ja tehokkaasta valvonnasta

alkutuotantotason maataloustuottajille sekä rehu- ja elintarvikealan toimijoille aiheutuvat

taloudelliset seuraukset.

2. Kansallisten valvontaohjelmien on oltava jatkuvia ja katettava vähintään kolme peräkkäistä

vuotta.

3. Kansallisessa valvontaohjelmassa on:

a) määrättävä zoonoosien ja niiden aiheuttajien toteamisesta liitteessä II määriteltyjen

vaatimusten ja näytteenottoa koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti,

b) määriteltävä kunkin toimivaltaisen viranomaisen sekä elintarvikealan ja rehualan toimijoiden

vastuut,

c) täsmennettävä zoonoosien ja niiden aiheuttajien toteamisesta seuraavat valvontatoimenpiteet

erityisesti kansanterveyden suojelemiseksi; tähän sisältyy myös liitteessä II säädettyjen

erityistoimenpiteiden täytäntöönpano,



14857/1/02 REV 1 19
DG B I    FI

d) mahdollistettava niiden määräyksiin perustuvan edistymisen arviointi ja ohjelmien

tarkistaminen erityisesti zoonoosien ja niiden aiheuttajien toteamisesta saatujen tulosten

perusteella.

4. Kansallisten valvontaohjelmien on katettava vähintään seuraavat elintarvikeketjun vaiheet:

a) rehun tuotanto,

b) kotieläintalouden alkutuotanto,

c) eläimistä saatavien elintarvikkeiden jalostus ja valmistus.

5. Silloin kun se on aiheellista, kansallisten valvontaohjelmien on sisällettävä testausmenetelmiä

koskevat määräykset sekä perusteet, joiden mukaan kyseisten testien tuloksia arvioidaan,

kansallisen alueen sisällä lähetettyjen eläinten ja siitosmunien testaamiseksi osana liitteessä II

olevassa A-osassa säädettyjä virallisia tarkastuksia.

6. Liitteessä II määriteltyjä vaatimuksia ja näytteenoton vähimmäisvaatimuksia voidaan

muuttaa, mukauttaa tai täydentää 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen sen

jälkeen, kun on erityisesti otettu huomioon 4 artiklan 6 kohdan c alakohdassa luetellut perusteet.

7. Jäsenvaltioiden on 6 kuukauden kuluessa 4 artiklassa säädettyjen yhteisön tavoitteiden

asettamisesta toimitettava komissiolle kansalliset valvontaohjelmansa ja esitettävä toteutettavat

toimenpiteet.
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6 artikla

Kansallisten valvontaohjelmien hyväksyminen

1. Sen jälkeen kun jäsenvaltio on toimittanut 5 artiklan mukaisen kansallisen valvontaohjelman,

komissiolla on kaksi kuukautta aikaa pyytää kyseiseltä jäsenvaltiolta asianmukaisia ja tarvittavia

lisätietoja. Jäsenvaltion on toimitettava kyseiset lisätiedot kahden kuukauden kuluessa pyynnön

vastaanottamisesta. Komissio tutkii kahden kuukauden kuluessa lisätietojen vastaanottamisesta, tai

mikäli se ei ole pyytänyt lisätietoja, kuuden kuukauden kuluessa valvontaohjelman toimittamisesta,

onko se asianomaisten sääntöjen ja varsinkin tämän asetuksen mukainen.

2. Ohjelma käsitellään hyväksymistarkoituksessa ilman tarpeetonta viivytystä 14 artiklan

2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kun komissio on todennut kansallisen

valvonta-ohjelman olevan sääntöjenmukainen, tai kun sen toimittanut jäsenvaltio on sitä pyytänyt.

3. Asianomaisen jäsenvaltion tilanteessa erityisesti 5 artiklan 3 kohdan d alakohdassa

tarkoitettujen tulosten vuoksi tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi 1 kohdan mukaisesti

aikaisemmin hyväksyttyyn ohjelmaan tehdyt muutokset voidaan hyväksyä 14 artiklan 2 kohdassa

säädettyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

Elintarvikealan ja rehualan toimijoiden valvontaohjelmat

1. Elintarvikealan ja rehualan toimijat tai näitä edustavat organisaatiot voivat laatia

valvontaohjelmia, jotka kattavat niin laajalti kuin mahdollista kaikki tuotannon, jalostuksen ja

jakelun vaiheet.
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2. Mikäli elintarvikealan ja rehualan toimijat tai näitä edustavat organisaatiot haluavat

valvontaohjelmiensa olevan osan kansallista valvonta-ohjelmaa, niiden on toimitettava

valvontaohjelmansa ja näiden muutokset hyväksyttäviksi sen jäsenvaltion toimivaltaiselle

viranomaiselle, johon kyseinen toimija tai tätä edustava organisaatio on sijoittautunut. Jos kyseistä

toimintaa harjoitetaan eri jäsenvaltioissa, ohjelmat on hyväksyttävä erikseen kunkin jäsenvaltion

osalta.

3. Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä 2 kohdan mukaisesti toimitetut valvontaohjelmat

ainoastaan siinä tapauksessa, että se katsoo valvontaohjelmien olevan liitteessä II säädettyjen asiaa

koskevien vaatimusten sekä kyseisen kansallisen valvontaohjelman tavoitteiden mukaisia.

4. Jäsenvaltioiden on pidettävä ajan tasalla olevia luetteloita elintarvikealan ja rehualan

toimijoiden tai näitä edustavien organisaatioiden hyväksytyistä valvontaohjelmista. Luettelot on

toimitettava komissiolle pyydettäessä.

5. Elintarvikealan ja rehualan toimijoiden tai näitä edustavien organisaatioiden on annettava

toimivaltaisille viranomaisille säännöllisesti tiedoksi valvontaohjelmiensa tulokset.
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IV LUKU

VALVONTAMENETELMÄT

8 artikla

Erityiset valvontamenetelmät

1. Komission aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä ja 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä

menettelyä noudattaen voidaan:

a) päättää, että zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiseen kotieläintalouden

alkutuotannossa ja muissa elintarvikeketjun vaiheissa voidaan soveltaa tai on sovellettava

erityisiä valvontamenetelmiä,

b) hyväksyä sääntöjä a alakohdassa tarkoitettujen menetelmien käyttöedellytyksistä,

c) hyväksyä yksityiskohtaisia sääntöjä a alakohdassa tarkoitettuja menetelmiä koskevista

tarvittavista asiakirjoista ja menettelytavoista sekä vähimmäisvaatimuksista, ja

d) päättää, että tiettyjä valvontamenetelmiä ei saa käyttää valvontaohjelmissa.

2. Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä ei sovelleta menetelmiin, joissa

käytetään eläinten ruokintaa, elintarvikelisäaineita tai eläinlääkkeitä koskevassa yhteisön

lainsäädännössä tarkoitettuja aineita tai tekniikoita.
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V LUKU

KAUPPA

9 artikla

Yhteisön sisäinen kauppa

1. Sarakkeessa 2 lueteltujen lajien alkuperäparville ja alkuperäkarjoille on viimeistään liitteessä I

olevassa sarakkeessa 5 mainituista päivämääristä alkaen tehtävä kokeet sarakkeessa 1 lueteltujen

zoonoosien ja niiden aiheuttajien havaitsemiseksi ennen elävien eläinten tai siitosmunien

lähettämistä alkuperäpaikkana olevasta elintarvikealan yrityksestä. Kokeen päivämäärä ja tulos on

merkittävä asianmukaisiin terveystodistuksiin yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

2. Määräjäsenvaltiolle voidaan 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen antaa

lupa vaatia siirtymäkauden ajan, että niiden kokeiden tulosten, joihin on viitattava

lähettäjäjäsenvaltiossa testattavien eläinten ja siitosmunien lähetyksiin liitettävissä asianmukaisissa

terveystodistuksissa, on täytettävä salmonellan osalta samat vaatimukset kuin mitä sen

hyväksytyssä kansallisessa ohjelmassa asetetaan sen alueella tehdyille lähetyksille 5 artiklan

5 kohdan mukaisesti.

Lupa voidaan peruuttaa samaa menettelyä noudattaen.

3. Salmonellaa koskevia erityistoimenpiteitä, joita sovellettiin Suomeen ja Ruotsiin lähetettyihin

eläviin eläimiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan edelleen, ikään kuin ne olisi

sallittu 2 kohdan mukaisesti.
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4. Erityissääntöjä 5 artiklan 5 kohdassa ja edellä 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten

asettamisesta jäsenvaltioissa voidaan antaa 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 6 kohdan soveltamista.

10 artikla

Tuonti kolmansista maista

1. Yhteisön lainsäädännössä edellytetään luettelon laatimista sellaisista kolmansista maista,

joista sallitaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten tai siitosmunien tuonti.

Liitteessä I olevassa sarakkeessa 5 mainituista päivämääristä alkaen luetteloon hyväksyminen ja

luettelossa pysyminen edellyttävät asianomaisen lajin tai luokan osalta, että kyseinen kolmas maa

esittää komissiolle ohjelman, joka vastaa 5 artiklassa säädettyjä ohjelmia, ja ohjelman hyväksymistä

tämän artiklan mukaisesti. Ohjelmassa on täsmennettävä maan tarjoamat zoonoosien ja niiden

aiheuttajien tarkastuksia ja valvontaa koskevat takeet. Takeiden on vastattava vaikutukseltaan

vähintään tässä asetuksessa säädettyjä takeita. Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston on

oltava tiiviisti mukana valvomassa, että vastaavat valvontaohjelmat ovat olemassa kolmansissa

maissa.

2. Kyseiset ohjelmat hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen sillä

edellytyksellä, että ohjelmassa kuvattujen toimenpiteiden ja yhteisön sääntöjen mukaan

sovellettavien aiheellisten vaatimusten vastaavuus osoitetaan objektiivisesti. Samaa menettelyä

noudattaen voidaan sallia tässä asetuksessa säädetyille takeille vaihtoehtoiset takeet, jos ne eivät ole

suotuisampia kuin yhteisön sisäiseen kauppaan sovellettavat takeet.
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3. Sellaisiin kolmansiin maihin, joiden kanssa käydään kauppaa säännöllisesti, sovelletaan

5 artiklan 7 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä ohjelmien esittämistä ja hyväksymistä

koskevien määräaikojen osalta. Kolmansiin maihin, jotka ovat aloittamassa tai uudelleen

aloittamassa kaupankäyntiä, sovelletaan 6 artiklassa säädettyjä määräaikoja.

4. Liitteen I sarakkeessa 2 lueteltujen lajien alkuperäparville ja alkuperäkarjoille on tehtävä

kokeet ennen elävien eläinten tai siitosmunien lähettämistä alkuperäpaikkana olevasta

elintarvikealan yrityksestä. Parville ja karjoille on tehtävät kokeet liitteen I sarakkeessa 1 lueteltujen

zoonoosien ja niiden aiheuttajien havaitsemiseksi tai, jos se 1 kohdassa säädetyn vastaavia takeita

koskevan tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen, 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä

noudattaen määriteltävien zoonoosien tai niiden aiheuttajien havaitsemiseksi. Kokeen päivämäärä ja

tulos on merkittävä kyseisiin tuontitodistuksiin, joita koskevat yhteisön lainsäädännössä vahvistetut

mallit on muutettava vastaavasti.

5. Lopullinen määräjäsenvaltio voi 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen

saada luvan vaatia siirtymäkauden ajan, että 4 kohdassa tarkoitettujen kokeiden tulosten on

täytettävä samat vaatimukset kuin mitä sen kansallisessa ohjelmassa asetetaan 5 artiklan 5 kohdan

mukaisesti. Lupa voidaan peruuttaa ja erityisiä sääntöjä kyseisistä vaatimuksista voidaan vahvistaa

14 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan

6 kohdan soveltamista.

6. Yhteisön lainsäädännössä säädettyyn kolmansia maita, joista jäsenvaltiot voivat tuoda tämän

asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, koskevaan luetteloon hyväksyminen ja luettelossa

pysyminen edellyttävät asianomaisen tuoteluokan osalta, että kyseinen kolmas maa esittää

komissiolle tässä asetuksessa säädettyjä takeita vastaavat takeet.
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VI LUKU

LABORATORIOT

11 artikla

Vertailulaboratoriot

1. Yhteisön vertailulaboratoriot liitteessä I olevassa sarakkeessa 1 lueteltujen zoonoosien ja

niiden aiheuttajien analysointia ja testausta varten nimetään 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä

menettelyä noudattaen.

2. Yhteisön vertailulaboratorioiden vastuualueet ja tehtävät vahvistetaan, erityisesti niiden ja

kansallisten vertailulaboratorioiden toiminnan koordinointia koskevilta osin, 14 artiklan 2 kohdassa

säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset vertailulaboratoriot liitteessä I olevassa sarakkeessa 1

lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien analysointia ja testausta varten. Laboratorioiden nimet

ja osoitteet on annettava tiedoksi komissiolle.

4. Joitakin kansallisten vertailulaboratorioiden vastuualueita ja tehtäviä voidaan vahvistaa,

erityisesti niiden ja jäsenvaltioissa sijaitsevien 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti

nimettyjen toimivaltaisten laboratorioiden toiminnan koordinointia koskevilta osin, 14 artiklan

2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
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12 artikla

Laboratorioiden, laatuvaatimusten ja hyväksyttyjen testausmenetelmien hyväksyminen

1. Edellä 5 ja 7 artiklan mukaisiin valvontaohjelmiin osallistuvien laboratorioiden on näytteiden

analysoimiseksi liitteessä I olevassa sarakkeessa 1 lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien

toteamista varten:

a) oltava toimivaltaisen viranomaisen nimeämiä ja

b) sovellettava nykyisen EN/ISO -standardin vaatimukset täyttävää laadunvarmistusjärjestelmää

viimeistään 24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tai 24 kuukauden

kuluessa uusien zoonoosien tai niiden aiheuttajien lisäämisestä liitteessä I olevaan

sarakkeeseen 1.

2. Laboratorioiden on osallistuttava säännöllisesti kansallisen vertailulaboratorion järjestämiin

tai koordinoimiin yhteisiin kokeisiin.

3. Liitteessä I olevassa sarakkeessa 1 lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintymistä

koskevissa kokeissa on käytettävä kansainvälisten standardointielinten suosittelemia

vertailumenetelmiä ja -käytäntöjä.

Vaihtoehtoisia menetelmiä voidaan käyttää, jos ne on validoitu kansainvälisesti tunnustettujen

sääntöjen mukaisesti ja jos ne tarjoavat asiaa koskevalla vertailumenetelmällä saatavia tuloksia

vastaavat tulokset.

Muitakin testausmenetelmiä voidaan hyväksyä tarpeen mukaan 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä

menettelyä noudattaen.
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VII LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO

13 artikla

Täytäntöönpano- ja siirtymätoimenpiteet

Aiheellisia siirtymä- tai täytäntöönpanotoimenpiteitä, myös tarpeellisia muutoksia asianomaisiin

terveystodistuksiin, voidaan hyväksyä 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

14 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, joka on

perustettu asetuksella (EY) N:o 178/2002.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
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15 artikla

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuuleminen

Komissio kuulee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista kaikissa tämän asetuksen

soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, joilla voi olla merkittävä vaikutus kansanterveyteen, ja

erityisesti ennen kuin se ehdottaa 4 artiklan mukaisia yhteisön tavoitteita tai 8 artiklan mukaisia

erityisiä valvontamenetelmiä.

16 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1. Komissio antaa kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kertomuksen

Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2. Kertomuksessa esitetään:

a) voimassa olevat yhteisön ja kansallisen tason järjestelyt zoonoosien ja zoonoosien aiheuttajien

valvomiseksi toteutettujen toimenpiteiden rahoittamiseksi ja

b) tällaisten järjestelyjen vaikutus kyseisten toimenpiteiden tehokkuuteen.

3. Komissio liittää tarvittaessa kertomukseensa aiheellisia ehdotuksia.

4. Jäsenvaltiot avustavat pyynnöstä komissiota kaikin tarvittavin keinoin tämän laatiessa

kertomustaan.
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VIII LUKU

YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

17 artikla

Yhteisön tarkastukset

1. Komission asiantuntijat tekevät tarkastuksia paikan päällä yhteistyössä jäsenvaltioiden

toimivaltaisten viranomaisten kanssa varmistaakseen, että tämän asetuksen säännöksiä, sen nojalla

annettuja sääntöjä ja mahdollisia suojatoimenpiteitä sovelletaan yhdenmukaisesti. Jäsenvaltion,

jonka alueella tarkastuksia suoritetaan, on avustettava asiantuntijoita kaikin tarvittavin keinoin

näille kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Komissio antaa toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot

tarkastusten tuloksista.

2. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, erityisesti ne joilla

säännellään kansallisten viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, annetaan 14 artiklan 2 kohdassa

säädettyä menettelyä noudattaen.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulopäivästä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

Zoonoosit ja niiden aiheuttajat, joiden esiintyvyyden vähentämiseksi on asetettava

4 artiklan mukaiset yhteisön tavoitteet

1. Zoonoosi tai
zoonoosin
aiheuttaja

2. Eläin-
populaatio

3. Elintarvike-
ketjun vaihe

4. Tavoite
asetettava
viimeistään
(päivämäärä)*

5. Testaus
ehdottomasti
aloitettava
(päivämäärä)

Kaikki
salmonellan
serotyypit, joilla
on kansan-
terveydellistä
merkitystä

Lajin Gallus
gallus
jalostusparvet

Alkutuotanto 12 kk:n kuluttua
tämän asetuksen
voimaantulo-
päivästä

18 kk:n kuluttua
sarakkeessa 4
tarkoitetusta
päivämäärästä.

Kaikki
salmonellan
serotyypit, joilla
on kansan-
terveydellistä
merkitystä

Munivat kanat Alkutuotanto 24 kk:n kuluttua
tämän asetuksen
voimaantulo-
päivästä

18 kk:n kuluttua
sarakkeessa 4
tarkoitetusta
päivämäärästä.

Kaikki
salmonellan
serotyypit, joilla
on kansan-
terveydellistä
merkitystä

Broilerit Alkutuotanto 36 kk:n kuluttua
tämän asetuksen
voimaantulo-
päivästä

18 kk:n kuluttua
sarakkeessa 4
tarkoitetusta
päivämäärästä.

Kaikki
salmonellan
serotyypit, joilla
on kansan-
terveydellistä
merkitystä

Kalkkunat Alkutuotanto 48 kk:n kuluttua
tämän asetuksen
voimaantulo-
päivästä

18 kk:n kuluttua
sarakkeessa 4
tarkoitetusta
päivämäärästä

Kaikki
salmonellan
serotyypit, joilla
on kansan-
terveydellistä
merkitystä

Teurassiat Teurastus 48 kk:n kuluttua
tämän asetuksen
voimaantulo-
päivästä

18 kk:n kuluttua
sarakkeessa 4
tarkoitetusta
päivämäärästä

Kaikki
salmonellan
serotyypit, joilla
on kansan-
terveydellistä
merkitystä

Siitossiat Alkutuotanto 60 kk:n kuluttua
tämän asetuksen
voimaantulo-
päivästä

18 kk:n kuluttua
sarakkeessa 4
tarkoitetusta
päivämäärästä

* 
Näiden päivämäärien osalta oletetaan, että esiintyvyyttä koskevat vertailukelpoiset tiedot ovat
käytettävissä vähintään 6 kuukautta ennen tavoitteen asettamista. Jos näitä tietoja ei ole
käytettävissä, tavoitteen asettamispäivää lykätään vastaavasti.

________________________
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LIITE II

Liitteessä I lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien valvonta

A. Kansallisia valvontaohjelmia koskevat yleiset vaatimukset

Ohjelmassa on otettava huomioon zoonoosin ja/tai sen aiheuttajan luonne sekä kunkin jäsenvaltion

erityinen tilanne. Ohjelman osalta on noudatettava seuraavaa:

a) siinä on ilmoitettava ohjelman tavoite ottaen huomioon kyseisen zoonoosin tai sen aiheuttajan

merkitys,

b) sen on täytettävä B osassa säädetyt näytteenottoa koskevat vähimmäisvaatimukset,

c) sen on täytettävä aiheellisissa tapauksissa C–E osassa säädetyt erityisvaatimukset ja

d) siinä on täsmennettävä seuraavat seikat:

1. Yleiset vaatimukset

1.1 Kyseisen zoonoosin tai sen aiheuttajan esiintyminen jäsenvaltiossa; tässä on viitattava

erityisesti direktiivin .../.../EY 4 artiklan mukaisen seurannan yhteydessä saatuihin

tuloksiin.
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1.2 Maantieteellinen alue tai aiheellisissa tapauksissa epidemiologiset yksiköt, joissa

ohjelma toteutetaan.

1.3 Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten rakenne ja organisaatio.

1.4 Hyväksytyt laboratoriot, joissa ohjelmassa otetut näytteet analysoidaan.

1.5 Zoonoosin tai sen aiheuttajan tutkimisessa käytettävät menetelmät.

1.6 Viralliset tarkastukset (myös näytteenottokaavat) rehujen, parvien ja/tai karjojen osalta.

1.7 Viralliset tarkastukset (myös näytteenottokaavat) muissa elintarvikeketjun vaiheissa.

1.8 Toimivaltaisten viranomaisten erityisesti kansanterveyden suojaamiseksi toteuttamat

toimenpiteet niiden eläinten tai tuotteiden osalta, joissa on havaittu zoonooseja tai

niiden aiheuttajia; sekä toteutetut ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten rokotukset.

1.9 Asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö, myös 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa

tarkoitettua toimintaa koskevat kansalliset säännökset.

1.10 Kansallisen valvontaohjelman puitteissa elintarvikealan ja rehualan yrityksille

myönnettävä rahoitusapu.
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2. Ohjelman kattamia elintarvikealan ja rehualan yrityksiä koskevat vaatimukset

2.1 Ilmoitettujen lajien ja niistä saatujen tuotteiden tuotantorakenne.

2.2 Rehuntuotannon rakenne.

2.3 Kotieläintalouden hyvien käytäntöjen oppaat tai muut ohjeet (pakolliset tai

vapaaehtoiset), joissa määritellään ainakin:

– hygieniasta huolehtiminen tilalla,

– toimenpiteet, joilla ehkäistään tartunnat eläimistä, rehusta, juomavedestä ja tilojen

työntekijöistä ja

– hygieniavaatimukset kuljetettaessa eläimiä tilalle ja sieltä pois.

2.4 Eläinlääkärin rutiinitarkastukset tiloilla.

2.5 Tilojen rekisteröinti.

2.6 Tilojen kirjanpito.

2.7 Lähtevien eläinten saatteena olevat asiakirjat.

2.8 Muut asiaankuuluvat toimenpiteet, joilla varmistetaan eläinten jäljitettävyys.
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B. Näytteenottoa koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Kun 5 artiklassa tarkoitettu asiaa koskeva valvontaohjelma on hyväksytty, elintarvikealan

toimijan on otatettava näytteitä ja annettava analysoida ne liitteessä I olevassa sarakkeessa 1

lueteltujen zoonoosien tai niiden aiheuttajien tutkimiseksi noudattaen taulukossa jäljempänä

säädettyjä näytteenoton vähimmäisvaatimuksia.

1. Zoonoosi tai
zoonoosin aiheuttaja

2. Eläinpopulaatio 3. Tuotantovaiheet, jotka
näytteenoton on katettava

Kaikki salmonellan
serotyypit, joilla on
kansanterveydellistä
merkitystä

Lajin Gallus gallus
jalostusparvet

– kasvatusparvet

– täysikasvuisen
jalostussiipikarjan parvet

= päivän ikäiset untuvikot
= 4 viikon ikäiset untuvikot
= nuorikot 2 viikkoa ennen

munituksen aloittamista
tai siirtoa
munitusyksikköön

= munituskaudella joka
toinen viikko

Kaikki salmonellan
serotyypit, joilla on
kansanterveydellistä
merkitystä

Munivat kanat

– kasvatusparvet

– munivien kanojen parvet

= päivän ikäiset untuvikot
= nuorikot 2 viikkoa ennen

munituksen aloittamista
tai siirtoa
munitusyksikköön

= munituskaudella joka
15. viikko



14857/1/02 REV 1 5
LIITE II DG B I    FI

1. Zoonoosi tai zoonoosin
aiheuttaja

2. Eläinpopulaatio 3. Tuotantovaiheet, jotka
näytteenoton on katettava

Kaikki salmonellan
serotyypit, joilla on
kansanterveydellistä
merkitystä

Broilerit = teurastettavaksi lähtevät
linnut*

Kaikki salmonellan
serotyypit, joilla on
kansanterveydellistä
merkitystä

Kalkkunat = teurastettavaksi lähtevät
linnut*

Kaikki salmonellan
serotyypit, joilla on
kansanterveydellistä
merkitystä

Siat:

– siitossiat

– teurassiat

= teurastettavaksi lähtevät
eläimet tai teurastamolla
olevat ruhot

= teurastettavaksi lähtevät
eläimet tai teurastamolla
olevat ruhot

* Näytteiden analyysitulosten on oltava tiedossa, ennen kuin eläimet lähtevät teurastettavaksi.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyillä vaatimuksilla ei rajoiteta ante mortem -tarkastusta koskevan

yhteisön lainsäädännön vaatimusten soveltamista.

3. Analyysin tulokset on kirjattava ja niihin on liitettävä seuraavat tiedot:

a) näytteenottopäivä ja -paikka sekä

b) parven/karjan tunnistetiedot.

4. Immunologista testausta ei saa käyttää, jos eläimet on rokotettu, ellei todisteta, että käytetty

rokote ei vaikuta sovellettuun testausmenetelmään.
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C. Lajin Gallus gallus jalostusparvia koskevat erityisvaatimukset

1. Jäljempänä 3–5 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettava aina kun B osan mukaisesti

suoritettu näyteanalyysi osoittaa Salmonella Enteritidis- tai Salmonella Typhimurium

-bakteerin esiintymisen Gallus gallus -lajin jalostusparven linnuissa 2 kohdassa säädetyissä

olosuhteissa.

2. a) Jos toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt B osan mukaisesti otettujen näytteiden

analysoimiseksi käytetyn menetelmän, se voi vaatia, että 3–5 kohdassa säädetyt

toimenpiteet toteutetaan kun tällainen analyysi osoittaa Salmonella Enteritidis- tai

Salmonella Typhimurium -bakteerin esiintymisen.

b) Muissa tapauksissa 3–5 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettava aina kun

toimivaltainen viranomainen vahvistaa Salmonella Enteritidis- tai Salmonella

Typhimurium -bakteerin esiintymistä koskevan epäilyn, joka perustuu B osan

mukaisesti suoritettuun näyteanalyysiin.

3. Parven hautomattomat munat on hävitettävä.

Kyseisiä munia saa kuitenkin käyttää ihmisravinnoksi, jos ne käsitellään tavalla, joka takaa

Salmonella Enteritidis- ja Salmonella Typhimurium -bakteerien hävittämisen

elintarvikehygieniasta annetun yhteisön lainsäädännön mukaisesti.
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4. Kaikki parven linnut – myös päivän ikäiset untuvikot – on teurastettava tai hävitettävä

salmonellan leviämisriskin pienentämiseksi pienimpään mahdolliseen. Teurastaminen on

suoritettava elintarvikehygieniasta annetun yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Tällaisista

linnuista saadut tuotteet voidaan saattaa markkinoille ihmisravinnoksi elintarvikehygieniaa

koskevan lainsäädännön ja, sitten kun se tulee sovellettavaksi, E-osan mukaisesti. Mikäli

tuotteita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, ne on käytettävä tai hävitettävä muiden kuin

ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinsivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.1

5. Jos Salmonella Enteritidis- tai Salmonella Typhimurium -tartunnan saaneista parvista peräisin

olevia siitosmunia on edelleen hautomossa, ne on hävitettävä tai käsiteltävä asetuksen

(EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.

                                                
1 EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.
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D. Munivien kanojen parvia koskevat erityisvaatimukset

1. 72 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta munia saa käyttää suoraan

ihmisravinnoksi (syötäväksi tarkoitettuina kananmunina) vain, jos ne ovat peräisin munivien

kanojen kaupallisesta parvesta, joka on mukana 5 artiklan nojalla laaditussa kansallisessa

ohjelmassa ja joka ei ole virallisen rajoituksen alainen.

2. Sellaisista parvista, joiden terveystilannetta ei tiedetä, joiden epäillään olevan infektoituneita

tai jotka ovat infektoituneita, peräisin olevia munia, saa käyttää ihmisravinnoksi vain, jos ne

käsitellään tavalla, joka takaa kaikkien kansanterveydellisesti merkityksellisten salmonellan

serotyyppien hävittämisen elintarvikehygieniasta annetun yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

3. Infektoituneiden parvien lintuja teurastettaessa tai hävitettäessä on toteutettava toimenpiteitä

zoonoosien leviämisriskin pienentämiseksi pienimpään mahdolliseen. Teurastaminen on

suoritettava elintarvikehygieniasta annetun yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Tällaisista

linnuista saadut tuotteet voidaan saattaa markkinoille ihmisravinnoksi elintarvikehygieniaa

koskevan lainsäädännön ja, sitten kun se tulee sovellettavaksi, E osan mukaisesti. Mikäli

tuotteita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, ne on käytettävä tai hävitettävä asetuksen

(EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.

E. Tuoretta lihaa koskeva erityisvaatimus

1. Liitteessä I luetelluista eläimistä peräisin olevaa tuoretta siipikarjanlihaa ei saa 84 kuukauden

kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta saattaa markkinoille ihmisravintona käytettäväksi,

ellei se täytä seuraavaa vaatimusta:

"Salmonella: 25 grammassa lihaa ei esiinny salmonellaa".
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2. Tätä vaatimusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan viimeistään 72 kuukauden

kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn

mukaisesti. Säännöissä täsmennetään erityisesti näytteenotto- ja analyysimenetelmät.

3. Edellä olevan 1 kohdan mukaista vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta tuoreeseen

siipikarjanlihaan, joka on tarkoitettu teolliseen lämpökäsittelyyn tai muuhun sellaiseen

käsittelyyn, jossa salmonella hävitetään elintarvikehygieniasta annetun yhteisön

lainsäädännön mukaisesti.

________________________
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LIITE III

Kansanterveydellisesti merkityksellisten salmonellan serotyyppien

määrittelyä koskevat erityisperusteet

Määriteltäessä sitä, mitkä ovat ne kansanterveydellisesti merkitykselliset salmonellan serotyypit,

joihin sovelletaan yhteisön tavoitteita, on otettava huomioon seuraavat perusteet:

1. yleisimmät salmonellan serotyypit ihmisillä esiintyvässä salmonelloosissa EY:n

valvontajärjestelmien avulla kerättyjen tietojen pohjalta, ilmaistuna niiden viimeksi

kuluneiden kolmen vuoden tietojen painotettuna keskiarvona, joilta tiedot ovat käytettävissä

2. infektioreitti (eli serotyypin esiintyminen asianomaisissa eläinpopulaatioissa)

3. liittykö serotyyppiin nopea ja äskettäin havaittu kyky levitä ja aiheuttaa tauteja ihmisissä ja

eläimissä.

=====================
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I. INTRODUCTION

La Commission a proposé en août 2001 un règlement sur la surveillance des zoonoses et des

agents zoonotiques.

Le Parlement européen a rendu un avis sur le règlement proposé en mai 2002. Le Comité

économique et social a rendu un avis en février 2002. 1

Après avoir examiné ces avis, le Conseil a arrêté une position commune le 20 février 2003.

II. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

Les principaux objectifs du règlement proposé sont les suivants:

a) créer un cadre souple permettant la mise en œuvre progressive d'une politique de

réduction des agents pathogènes par des programmes de contrôle nationaux;

b) procéder à un examen scientifique et politique des objectifs spécifiques de réduction des

agents pathogènes;

c) prévoir une procédure permettant de rendre obligatoire le recours à des mesures

spécifiques de contrôle, de le soumettre à des conditions ou de l'interdire;

d) assurer que les exploitants du secteur alimentaire connaissent le statut des sociétés

holding dont ils reçoivent des animaux vivants et des œufs à couver.

                                                
1 Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

A. Introduction

Le Conseil, le Parlement européen et la Commission s'accordent à reconnaître que le

règlement devrait établir certains principes fondamentaux. En particulier, les trois

institutions estiment que le règlement devrait:

• prévoir un cadre souple permettant d'étendre progressivement les mesures de

contrôle à d'autres populations animales et agents pathogènes; et

• couvrir, en principe, tous les stades de la chaîne alimentaire.

En conséquence, la position commune adoptée par le Conseil englobe plusieurs des

amendements que le Parlement européen a adoptés en première lecture. La Commission

accepte ces amendements et les autres modifications apportées à sa proposition initiale.

B. Champ d'application

Le Conseil convient que la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques devrait,

en principe, couvrir tous les stades de la chaîne alimentaire, y compris les aliments

destinés à l'alimentation humaine et les aliments pour animaux. La position commune

est donc compatible avec les amendements pertinents du Parlement européen. 1

Pour être conforme au principe de subsidiarité, la position commune laisserait à la

législation nationale le soin d'assurer la surveillance des zoonoses au niveau de la

production primaire lorsqu'il s'agit de petites quantités. 2 Le Conseil estime qu'il n'y a

pas lieu d'établir des règles de contrôle communautaire pour réglementer les activités de

production alimentaire qui ont seulement des incidences faibles et localisées sur la santé

humaine. Toutefois, la législation nationale devrait permettre d'atteindre les objectifs du

règlement en matière de sécurité alimentaire.

                                                
1 Amendements 11, 15 et 17 à 20. Article 3, paragraphe 2, point c), article 5, paragraphe 3,

point b), et article 7.
2 Article 1er, paragraphe 3, point b).
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C. Objectifs communautaires

Le Conseil convient que:

• les articles devraient contenir des informations plus détaillées sur la fixation des

objectifs communautaires visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents

zoonotiques;

• des objectifs devraient être fixés pour tous les sérotypes de salmonelles présentant un

intérêt du point de vue de la santé publique dès que cela sera raisonnablement

praticable;

• il est opportun de prévoir des objectifs tant pour les porcs d'élevage que pour les porcs

de boucherie.

Le Conseil estime en revanche qu'il n'est pas encore opportun d'envisager des objectifs pour

les ovins ou les veaux, ou pour d'autres bovins.

La position commune est donc compatible avec l'un des amendements pertinents du

Parlement européen 1 et, en partie, avec les autres amendements. 2

En outre, la position commune clarifie la portée des objectifs communautaires. Ces derniers

s'appliqueraient aux sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé

publique. Comme il existe de très nombreux sérotypes de salmonelles et que leur impact sur

la santé publique est très différent d'un sérotype à un autre, il est nécessaire de préciser de

quelle manière une liste de ces sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue

de la santé publique serait établie. La position commune le précise en fixant des critères

généraux figurant dans les articles et des critères spécifiques figurant dans les annexes 3.

                                                
1 Amendements 13 et 31. Article 4, paragraphe 2.
2 Amendements 29, 32, 34, 36 et 38. Annexe I et annexe II, partie B.
3 Article 4, paragraphe 2, point e).
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En ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre des objectifs communautaires, la position

commune fixe des dates relatives, liées à la date d'entrée en vigueur du règlement. 1 Cela permettrait

d'assurer que, quelle que soit la date d'adoption définitive du règlement, un juste équilibre soit

toujours établi entre la nécessité d'éviter des retards injustifiables dans la mise en œuvre des

objectifs et celle de prévoir suffisamment de temps à cet effet. La position commune prévoit

également un délai supplémentaire de six mois entre la fixation d'un objectif et le déclenchement de

l'obligation de procéder à des essais. Les États membres auraient ainsi le temps d'adapter et de

mettre en œuvre les programmes de contrôle nationaux.

La position commune prévoit que la Commission fournit une analyse des coûts et avantages avant

de proposer des objectifs communautaires 2.

Pour éviter que la mise en œuvre des objectifs ne crée pour les producteurs primaires des charges

disproportionnées au cours des premières années d'application du règlement, ce dernier prévoit des

périodes transitoires. Chaque objectif fixé pour les volailles ne s'appliquerait, pendant les trois

premières années de mise en oeuvre, qu'aux sérotypes de salmonelles les plus fréquents (les cinq

sérotypes les plus fréquents dans les salmonelloses humaines en ce qui concerne les poules

pondeuses et les deux sérotypes les plus fréquents dans les salmonelloses humaines en ce qui

concerne d'autres volailles) 3. La Commission ne serait pas tenue d'effectuer une analyse des coûts

et avantages pendant ces périodes transitoires. Néanmoins, si la Commission devait effectuer

volontairement une telle analyse, et si les conclusions le justifiaient, il serait possible d'étendre aux

périodes provisoires les exigences imposées pour les volailles autres que les poules d'élevage aux

cinq sérotypes les plus fréquents.

                                                
1 Annexe I.
2 Article 4, paragraphe 4.
3 Article 4, paragraphe 5.
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D. Exigences spécifiques en matière de contrôle

Le Conseil convient que les mesures de contrôle spécifiques concernant les poules pondeuses

devraient s'appliquer à tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue

de la santé publique. Cependant, il estime également qu'il serait possible d'étendre, à court

terme, les mesures de contrôle spécifiques concernant les cheptels reproducteurs au-delà des

deux sérotypes les plus communs. C'est pourquoi la position commune reprend l'un des deux

amendements pertinents du Parlement européen 1, mais pas l'autre 2.

Dans un souci de cohérence au regard de l'approche adoptée pour les objectifs

communautaires, la position commune prévoit des dates relatives pour l'introduction de

mesures de contrôle spécifiques. Elle précise que les modalités détaillées de vérification de la

conformité à l'objectif de la viande de volaille indemne de salmonelles seraient fixées par la

comitologie, au plus tard un an avant l'application de l'exigence.

E. Comitologie

Le Conseil convient que, s'il serait possible de modifier par la comitologie les dispositions

techniques des annexes, les critères régissant ces modifications devraient être définis dans les

articles.

La position commune est donc compatible avec l'objectif des amendements pertinents du

Parlement 3.

                                                
1 Amendement 34, Annexe II, partie D.
2 Amendement 33.
3 Amendements 12 et 30. Article 4, paragraphe 6, point c).
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F. Échanges intracommunautaires

La position commune précise que les mesures spéciales concernant les salmonelles qui

s'appliquent actuellement aux animaux vivants expédiés vers la Finlande et la Suède,

continueront de s'appliquer après l'entrée en vigueur du règlement 1.

En outre, comme la Commission l'a proposé, le règlement prévoirait un mécanisme

permettant, pendant une période de transition, d'imposer des exigences supplémentaires pour

les échanges avec d'autres États membres dont les programmes de contrôle nationaux vont au-

delà des exigences minimales du règlement. 2 Le même mécanisme permettrait d'actualiser les

exigences concernant la Suède et la Finlande.

Le Conseil convient qu'il est inutile que ce mécanisme couvre les denrées alimentaires

puisque le règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées

alimentaires d'origine animale devrait contenir un mécanisme équivalent. Le Conseil ne peut

pas accepter que le mécanisme s'applique aux mesures de contrôle prises pour lutter contre

des agents zoonotiques autres que les salmonelles. Il considère qu'il serait excessif d'exclure

un État membre des échanges intracommunautaires parce que son programme de contrôle

national n'a pas été approuvé dans les délais. Par conséquent, si le Conseil peut accepter

l'amendement du Parlement concernant le premier point 3, il ne peut pas accepter les

amendements concernant les deux autres points 4.

                                                
1 Article 9, paragraphe 3.
2 Article 9, paragraphe 2.
3 Amendement 23.
4 Amendements 22 et 24.
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G. Questions financières

Le Conseil convient que les programmes de contrôle nationaux doivent tenir compte des

implications financières des mesures de contrôle pour les exploitants des secteurs de

l'alimentation humaine et de l'alimentation animale. La position commune reprend donc

l'amendement pertinent du Parlement 1

Par ailleurs, la position commune prévoit que la Commission présente un rapport sur les

questions financières et, le cas échéant, fait des propositions, dans les trois ans qui suivent

l'entrée en vigueur du règlement. 2

Pour ne pas préjuger le contenu de ce rapport et les résultats des travaux sur les propositions

éventuelles de la Commission au sein du Parlement européen et du Conseil, la position

commune concernant la directive sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques

comporte une modification découlant de l'amendement à l'article 29 de la

décision 90/424/CEE.

L'amendement modifié prévoirait un cofinancement par la Communauté de 50 % au

maximum, en principe, des coûts afférents à la mise en œuvre des mesures de contrôle

obligatoires, ce qui permettrait de prendre, à la lumière du rapport de la Commission, la

décision relative au niveau des ressources à allouer au cofinancement communautaire.

En ce qui concerne les exigences minimales d'échantillonnage, la position commune

maintiendrait l'obligation pour les exploitants du secteur alimentaire de faire prélever et

analyser des échantillons, mais ne préciserait pas qui devrait supporter les coûts de ces

activités 3. Dans un souci de transparence, les États membres devraient inclure dans leurs

programmes de contrôle nationaux des informations détaillées sur toute aide financière prévue

pour les exploitants du secteur de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale. 4

                                                
1 Amendement 14. Article 5, paragraphe 1.
2 Article 16.
3 Annexe II, partie B.
4 Annexe II, partie A.
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H. Liens avec d'autres législations

La position commune reprend les amendements visant à assurer la compatibilité avec le

règlement (CE) n° 178/2002. 1 En particulier, l'article 2 intègre maintenant les définitions

figurant dans ce règlement au lieu de répéter certaines d'entre elles.

La position commune donne des définitions distinctes des termes "troupeau" et "cheptel", ce

qui dispense le lecteur de consulter des actes séparés pour comprendre leur signification.

I. Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

Le Conseil convient que la Commission devrait consulter l'Autorité européenne de sécurité

des aliments (EFSA) avant de proposer des méthodes spécifiques de contrôle. La position

commune exigerait également de la Commission qu'elle consulte l'EFSA avant de proposer

des objectifs communautaires.

Le Conseil estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de rendre la consultation obligatoire dans tous

les cas. Elle ne devrait être nécessaire que dans les cas où la proposition de la Commission

aurait des incidences importantes sur la santé publique.

La position commune est donc compatible avec l'un des amendements pertinents du

Parlement 2 mais elle n'est qu'en partie compatible avec l'autre amendement. 3

                                                
1 Amendements 6 et 8. Considérant 32; article 1er, paragraphe 3, point a).
2 Amendement 21. Article 15.
3 Amendement 27. Article 15.
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J. Autres amendements

La position commune reprend les amendements du Parlement:

•  assurant que les considérants sont compatibles avec les articles 1;

•  permettant aux États membres de désigner plus d'une autorité compétente aux fins de la

directive, à condition que les autorités coopèrent entre elles et qu'elles aient un point de

contact unique pour la Commission; 2

•  prévoyant que l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission surveille les

programmes de contrôle des pays tiers; 3

•  concernant les contrôles communautaires. 4

La position commune ne reprend pas les amendements:

•  proposant d'apporter des modifications aux considérants qui ne sont pas compatibles

avec les articles ou les annexes; 5

•  proposant une déclaration politique au lieu d'une obligation légale; 6

•  raccourcissant le délai fixé pour la présentation des rapports; 7

•  étendant les programmes de contrôle nationaux aux denrées alimentaires d'origine

végétale. 8

Le Conseil convient que les laboratoires devraient suivre le rythme des mises à jour de la

norme EN/ISO pertinente. Il considère qu'il serait toutefois impossible d'exiger la conformité

avec la norme actuelle d'ici au 1er janvier 2004. La position commune, au contraire, donnerait

aux laboratoires 24 mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement pour le faire. 9

                                                
1 Amendements 4 et 5. Considérants 27 et 30.
2 Amendement 9. Article 3, paragraphe 1.
3 Amendement 25 (en partie).
4 Amendement 28. Article 17.
5 Amendements 1 à 3.
6 Amendement 7.
7 Amendement 10.
8 Amendement 16.
9 Amendement 26. Article 12, paragraphe 1, point b).
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Enfin, par rapport à la proposition initiale de la Commission, la position commune:

•  supprimerait la définition de "prévalence", qui est superflue puisque le règlement

emploie toujours le terme d'une manière non technique pour décrire les objectifs

généraux;

•  préciserait la procédure à suivre pour l'approbation des programmes de contrôle

nationaux 1 et des programmes de contrôle des exploitants du secteur de l'alimentation

humaine et de l'alimentation animale 2 et les éléments qui doivent figurer dans les

programmes de contrôle nationaux 3;

•  si cela est nécessaire pour remédier à une situation épidémiologique différente et obtenir

des garanties équivalentes, permettrait de fixer, pour les pays tiers, des exigences

différentes des objectifs communautaires; 4

•  prévoirait que le règlement s'appliquera six mois après son entrée en vigueur 5 (c'est-à-

dire à compter de la date d'abrogation de la directive 92/117/CEE); et

•  clarifierait les exigences minimales d'échantillonnage 6et les exigences spécifiques en

matière de contrôle concernant les cheptels reproducteurs de volaille. 7

IV. CONCLUSION

Le Conseil se félicite du fait qu'il a été en mesure de reprendre dans sa position commune

plusieurs des amendements du Parlement européen et que la Commission accepte ces

amendements ainsi que les autres modifications apportées à sa proposition initiale. Il espère

que cela permettra d'adopter rapidement le règlement.

______________

                                                
1 Article 6.
2 Article 7.
3 Annexe II, partie A.
4 Article 10, paragraphe 4.
5 Article 18.
6 Annexe II, partie B.
7 Annexe II, partie C.
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– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen
zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen
90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY
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– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi salmonellan ja
muiden elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien aiheuttajien
valvonnasta

1. Komissio toimitti vuoden 2001 elokuussa ehdotuksensa direktiiviksi zoonoosien ja niiden

aiheuttajien seurannasta sekä asetukseksi niiden valvonnasta.

Kyseiset ehdotukset perustuvat EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan

b alakohtaan, ja niihin sovelletaan yhteispäätösmenettelyä.
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2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 15.5.2002 (asiak.

8871/02).

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 20.2.2002 (EYVL C 94,  18.4.2002, s. 18.).

Alueiden komitea, jota kuultiin, ilmoitti, ettei se aio antaa lausuntoa asiasta.

3. Neuvosto pääsi istunnossaan 28.11.2001 poliittiseen yhteisymmärrykseen tarkasteltavana

olevista ehdotuksista yhteisen kannan vahvistamiseksi ja pani merkille komission ja joidenkin

valtuuskuntien lausumat. Samassa yhteydessä Saksan ja Kreikan valtuuskunnat ilmoittivat

pidättyvänsä äänestämästä yhteisiä kantoja hyväksyttäessä.

Neuvosto päätti, että yhteiset kannat vahvistettaisiin esityslistan A-kohtana sen jälkeen, kun

lingvistijuristit olisivat viimeistelleet tekstit.

4. Koska tekstit on nyt saatu viimeisteltyä, pysyvien edustajien komitea voisi pyytää, että

neuvosto jonkin tulevan istuntonsa esityslistan A-kohtana

– vahvistaisi määräenemmistöllä, Saksan ja Kreikan valtuuskuntien pidättyessä

äänestämästä, kyseiset yhteiset kannat, sellaisina kuin ne ovat asiakirjoissa 14856/02 ja

14857/02, sekä niihin liittyvät perustelut (asiak. 14856/02 ADD 1 ja 14857/02 ADD 1)

– päättäisi tämän ilmoituksen lisäyksessä olevien lausumien1 merkitsemisestä

pöytäkirjaan.

________________________

                                                
1 Pääsihteeri toimittaa lausumat myös Euroopan parlamentille.
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Asia: Yhteisen kannan vahvistaminen

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen
zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen
90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY
kumoamisesta

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi salmonellan ja
muiden, elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien aiheuttajien
valvonnasta KOM(2001) 452 lopull.

DIREKTIIVIÄ KOSKEVAT LAUSUMAT

4 artiklan 5 kohta - Rutiiniseurannan yhdenmukaistaminen

Komissio ehdottaa zoonoosien ja niiden aiheuttajien rutiiniseurannan yhdenmukaistamista sekä

testauksessa käytettävien laboratoriomenetelmien yhdenmukaistamista mikäli – ja siinä määrin kuin

– se on tarpeen tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tässä yhteydessä komissio ottaa

asianmukaisesti huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet sekä tarpeen välttää liiallisen

rahoitus- tai hallintotaakan luomista toimivaltaisille viranomaisille.
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5 artikla – Koordinoitu seuranta

Komissio ehdottaa toimenpiteitä voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti, jotta tiedot,

jotka ovat tarpeen asetuksen mukaisten ensimmäisten valvontatavoitteiden asettamiseksi, voidaan

kerätä ennen direktiivin voimaantuloa.

16 artiklan 1 kohta – Päätöksen 90/424/EY muuttaminen

Neuvosto ja komissio katsovat, että käytettävissä olevien määrärahojen on oltava riittävät

zoonoosien valvontatoimien osarahoituksen kattamiseksi. Niiden mielestä päätös siitä, kuinka

paljon määrärahoja yhteisön osarahoitukseen on varattava, olisi tehtävä asetuksen 16 artiklassa

mainitun komission kertomuksen perusteella. Päätös ei saa vaikuttaa talousarvioon, joten se on

pantava täytäntöön 1 luvussa annetun rahoituskehyksen puitteissa.

Saksan valtuuskunta on tyytyväinen neuvoston yhteiseen kantaan, joka koskee ehdotusta

direktiiviksi tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta ja ehdotusta asetukseksi

salmonellan ja muiden elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien aiheuttajien valvonnasta.

Nämä ehdotukset merkitsevät tärkeää askelta oikeaan suuntaan pyrittäessä vähentämään pysyvästi

erityisesti salmonellakontaminaation esiintymistasoa karjatalouden tuotantoeläimissä. Uusien

järjestelyjen rahoitusta koskevien säännösten osalta Saksan valtuuskunta kuitenkin katsoo, että

eläinlääkintäalalle talousarviossa varatut määrärahat riittävät vaadittavien toimenpiteiden

rahoittamiseen uudelleen kohdentamisen avulla. Se ei voi näin ollen kannattaa komission ja

neuvoston yhteistä lausumaa, josta voi seurata eläinlääkintäalan määrärahojen korottaminen 1 luvun

muiden osastojen kustannuksella, ja pidättyy äänestämästä.
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Italian, Espanjan ja Portugalin valtuuskunnat pitävät ehdotuksia askeleena kohti

elintarviketurvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa esitettyjen aloitteiden toteuttamista ja

katsovat, että niillä parannetaan entisestään kuluttajien terveyden suojelua. Ne kuitenkin uskovat,

että asetuksen säännösten soveltamisella tulee olemaan vakavia vaikutuksia kansallisiin

maatalousjärjestelmiin ja kansalliseen tuotantoon. Näin ollen ne tulkitsevat komission lausuman

konkreettiseksi sitoumukseksi osoittaa asianmukainen rahoitus, jolla varmistetaan kansallisten

valvonta- ja hävittämisohjelmien yhdenmukainen soveltaminen ja estetään kaupan mahdollinen

vääristyminen yhtenäismarkkinoilla.

Alankomaiden valtuuskunta katsoo, että kyseisellä direktiivillä ja asetuksella on kansanterveyden

kannalta ensiarvoinen merkitys. Koska EU:n yleisessä elintarvikelainsäädännössä vastuu

elintarvikkeiden turvallisuudesta kuuluu ensisijaisesti tuottajille, Alankomaiden valtuuskunta

katsoo, että tuottajien on pääsääntöisesti vastattava eläintautien valvonnan kustannuksista.

Alankomaiden valtuuskunta kuitenkin toteaa, että tätä periaatetta ei ole sisällytetty käsiteltävään

lainsäädäntöön. Lopuksi Alankomaiden valtuuskunnan näkemyksen mukaan rahoitusjärjestelyjen

arvioiminen kolmen vuoden kuluttua merkitsee sitä, että yhteisön osarahoitusta ei ole mahdollista

osoittaa määrättömäksi ajaksi. Arvioinnissa olisi otettava huomioon kaikki järjestelyjen

rahoitusvaikutuksia omaavat näkökohdat, myös yhteisön osarahoitus.

Zoonooseja koskeva yhteinen lainsäädäntö edistää kansanterveyttä koko unionissa. Ruotsin

valtuuskunta kannattaa yleisesti talousarviota hillitsevää kantaa EU:ssa ja odottaa, että jokainen

jäsenvaltio, osana velvoitettaan turvata kansanterveyttä ja panna täytäntöön yhteisön lainsäädäntöä,

rahoittaa useimpia toimenpiteitä zoonoosien valvomiseksi kansallisella tasolla. Ruotsin

valtuuskunta on kuitenkin voimakkaasti tiukemman zoonooseja koskevan lainsäädännön kannalla ja

kannattaa sen vuoksi osarahoitusta, jota on ehdotettu siihen asti, kunnes rahoitusjärjestelyjä koskeva

raportti esitetään kolmen vuoden kuluttua. Kyseisessä raportissa on määrä arvioida osarahoituksen

käsitettä muiden taloudellisten näkökohtien ohella.
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ASETUSTA KOSKEVAT LAUSUMAT

9 artiklan 3 kohta – Lisätakeet

Komissio ei tule ehdottamaan toimenpiteitä, jotka vähentäisivät Suomelle ja Ruotsille yhteisöön

liittymisen yhteydessä myönnettyjä takuita.

Liite I ja liitteessä II oleva B osa – Alkutuotannon jälkeisille vaiheille asetetut tavoitteet

Komissio toteaa, että alkutuotannon jälkeisiä elintarvikeketjun vaiheita koskevat tavoitteet asetetaan

yleensä komiteamenettelyssä elintarvikehygieniaa koskevan asetusehdotuksen 4 artiklan mukaisesti.

Nämä täydentävät zoonoosien valvontaa koskevassa asetusehdotuksessa syötäväksi tarkoitetuille

munille ja kananlihalle asetettuja tavoitteita (joita voidaan muuttaa tai täydentää

komiteamenettelyllä).

Liite I ja liite II – Sikoja koskevat tavoitteet

Komissio ilmoittaa, että kaavailtu määräys sikoja koskevista yhteisön tavoitteista voidaan kumota,

jos se näyttää saatavilla olevan näytön arvioinnin perusteella olevan asianmukaisempaa.

________________________
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KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antamiseksi tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta,

neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY
kumoamisesta

sekä

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen antamiseksi salmonellan ja muiden elintarvikkeiden kautta tarttuvien

zoonoosien aiheuttajien valvonnasta ja neuvoston direktiivien 64/432/ETY, 72/462/ETY
ja 90/539/ETY muuttamisesta

1. TAUSTAA

Ehdotukset toimitettiin Euroopan parlamentille ja
neuvostolle (asiakirja KOM([2001])[452] lopullinen –
[2001]/[0176](COD) ja 2001/0177 (COD)):

1.8.2001.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa
(asiakirja CES 191/2002)1: 22.2.2002.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä
käsittelyssä:

15.5.2002.

Muutetut ehdotukset toimitettiin (KOM(2002)684
lopullinen):

27.11.2002.

Asiasta päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen
(määräenemmistöllä)

Yhteinen kanta vahvistettiin:

28.11.2002.

20.2.2003.

                                                
1 Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa.
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2. KOMISSION EHDOTUSTEN TAVOITTEET

2.1 Zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurantaa koskevan direktiivin tavoitteet

Ehdotetulla direktiivillä on seuraavat tavoitteet:

– zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannan parantaminen vertailukelpoisten
tietojen keräämiseksi

– siihen liittyvän mikrobilääkeresistenssin valvonta

– elintarvikeperäisten tautitapausten epidemiologinen tutkiminen

– zoonooseja ja niiden aiheuttajia koskevan tiedonvaihdon edistäminen.

2.2 Salmonellan ja muiden elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien
aiheuttajien valvontaa koskevan asetuksen tavoitteet

Ehdotetun asetuksen tavoitteena on säätää tehokkaat toimenpiteet, jotka otetaan
asteittain käyttöön tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien aiheuttajien
valvomiseksi, erityisesti eläinpopulaatioissa mutta tarpeen mukaan myös muissa
elintarvikeketjun vaiheissa näiden tekijöiden kansanterveydelle aiheuttaman riskin
rajoittamiseksi. Ensisijaisena tavoitteena on valvoa salmonellaa, jolla on tietyissä
kriittisissä eläinryhmissä kansanterveydellistä merkitystä. Asetuksen tavoitteena on

– luoda puitteet taudinaiheuttajien vähentämiseen tähtäävän politiikan
toteuttamiselle asettamalla asteittain yhteisön tavoitteet tiettyjen zoonoosien
aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiselle ja tähän liittyvien kansallisten
valvontaohjelmien toteuttamiselle

– säätää menettelystä, jolla tiettyjen valvontatoimenpiteiden käyttöön voidaan
soveltaa erityisvaatimuksia tai -rajoituksia

– säätää elävien eläinten ja siitosmunien kauppaa ja tuontia koskevien sääntöjen
asettamisesta

– asettaa valvontatoimenpiteiden piiriin kuuluvia eläinpopulaatioita koskevia
erityisvaatimuksia, tarvittaessa siirtymäkauden kuluttua.
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1 Huomautukset, jotka koskevat neuvoston yhteistä kantaa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen zoonoosien ja niiden
aiheuttajien seurannasta (ks. myös jäljempänä kohta 3.3)

3.1.1 Yleiset huomiot

Komissio hyväksyi lähes kaikki Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään
esittämät tarkistukset ja muutti ehdotustaan vastaavasti. Lähes kaikki komission
ehdotukseen sisällytetyt Euroopan parlamentin tarkistukset on otettu huomioon
yhteisessä kannassa. Yhteiseen kantaan ei hyväksytty sellaisia Euroopan parlamentin
tarkistuksia, jotka komissio hylkäsi. Yhteiseen kantaan lisättiin muutoksia Euroopan
parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen neuvostossa käytyjen keskustelujen
seurauksena.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat samoilla linjoilla direktiivin periaatteiden ja
useimpien säännösten suhteen.

Direktiivin johdanto-osan kappaleiden osalta komission ehdotukseen sisältyneet
Euroopan parlamentin tarkistukset 1�4 on sisällytetty yhteiseen kantaan. Jäljempänä
esitetyt huomautukset eivät koske nimenomaisesti muita yhteisen kannan johdanto-
osan kappaleissa esitettyjä tarkistuksia, koska niillä pyritään varmistamaan
johdonmukaisuus säädöksen artiklaosan kanssa.

Direktiivin soveltamispäivä: Neuvosto huomautti, että komission ehdotuksessa
mainittu päivämäärä (eli 1. tammikuuta 2003) ei ole realistinen menettelyn
tämänhetkinen tilanne huomioon ottaen, ja se asetti direktiivin voimaantuloon
suhteutetun päivämäärän edellyttäen soveltamista 6 kuukauden kuluttua
voimaantulosta. Komissio hyväksyy tämän.

3.1.2 Zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannan soveltamisala (yhteisen kannan
1 artikla, 4�6 artikla ja liite I)

Komission ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa huomioon otetut Euroopan
parlamentin tarkistukset: 5, 6, 12 (asiaankuuluva osa), 13�14, 16 (ks. kohta 3.1.8
jäljempänä), 19 ja 24�25.

Tietyt 1 artiklan osat on yhteisessä kannassa siirretty 4 artiklaan. Tarkistuksen 5
osalta yhteiseen kantaan ei sisälly 1 artiklan 1 kohdan viimeisessä virkkeessä olevaa
mainintaa ”tehokkaasta riskinarvioinnista”, joka sisältyi myös komission
ehdotukseen. Riskinarviointi mainitaan sen sijaan 4 artiklan 1 kohdassa. Loput
kyseisen 1 artiklan 1 kohdan viimeisestä virkkeestä jätettiin pois yhteisestä kannasta,
koska säädösten laadintatyön laatua koskevien toimielinten välisten ohjeiden
mukaisesti artiklat eivät saa sisältää poliittisia lausumia. Komissio on samaa mieltä
näistä säännöksistä.
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Muita yhteiseen kantaan sisällytettyjä muutoksia:

– Kaikkia zoonoosien aiheuttajia ei ole asianmukaista seurata kaikissa
elintarvikeketjun vaiheissa. Neuvosto lisäsi tämän vuoksi joustoa 4 artiklan
uuteen 2 kohtaan, joka vastaa komission ehdotusta.

– Yhteinen kanta sisältää lisäksi kaksi uutta säännöstä 4 artiklan 5 ja 6 kohdassa.
Niillä pyritään selkiyttämään sitä, että yhdenmukaistetussa seurannassa
asetettaisiin vähimmäisvaatimukset, ja pyydetään komissiota antamaan
yhdenmukaistettuja sääntöjä asetettaessa etusija sellaisille zoonoosien
aiheuttajille, joiden seuranta on pakollista. Komissio hyväksyy nämä
parannellut säännöt ja teki neuvoston pöytäkirjaan lausuman siitä, että
rutiiniseurannan yhdenmukaistamista ehdotettaisiin siinä määrin kuin on
tarpeen tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi (ks. tämän tiedonannon
liitteessä olevat lausumat).

– Yhteisen kannan 5 artiklassa lisäksi selkiytetään sitä, että koordinoidut
seurantaohjelmat otetaan käyttöön ainoastaan silloin, jos 4 artiklan mukaisesti
toteutetulla ”rutiiniseurannalla” kerätyt tiedot eivät ole riittäviä. Komissiolla ei
ole mitään vaikeuksia hyväksyä tätä säännöstä.

– Mitä tulee elintarvikealan toimijoiden velvollisuuksia koskevaan 6 artiklaan,
yhteisessä kannassa edellytetään, että toimijoiden on järjestettävä kaikkien
asiaankuuluvien isolaattien säilyttäminen, ja lisäksi siinä säädetään
yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta. Komissio kannattaa tätä
toimijoiden velvollisuuksien täsmentämistä.

– Yhteisen kannan 1 artiklan 3 kohdassa selkiytetään, että direktiiviä sovelletaan,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädännön eri osa-alueilla
annettujen yksityiskohtaisempien sääntöjen soveltamista (tarttuvia
spongiformisia enkefalopatioita koskevat säännöt mukaan luettuina). Komissio
hyväksyy nämä säännökset.

– Kohta ”kryptosporidioosi ja sen aiheuttajat” siirrettiin liitteessä I olevasta
A osasta (seuranta pakollista) B osaan, johon sisältyviä zoonooseja on
seurattava epidemiologisen tilanteen mukaan. Komissio voi hyväksyä tämän,
koska kryptosporidioosin elintarvikeperäisen leviämistavan merkitystä ja sen
määritysmenetelmiä ei ole kehitetty tarpeeksi. Näin ollen saattaa olla parempi
olla edellyttämättä pakollista seurantaa, kunnes epidemiologinen tilanne
tunnetaan paremmin.

3.1.3 Yleiset velvoitteet (3 artikla)

Komission ehdotukseen sisällytetyt ja yhteisessä kannassa huomioon otetut
Euroopan parlamentin tarkistukset: 8�11.

Tarkistuksen 11 osalta yhteisen kannan sanamuoto vastaa Euroopan parlamentin
tarkistusta.
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Muita yhteiseen kantaan sisällytettyjä muutoksia:

Yhteinen kanta antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden nimetä tämän direktiivin
soveltamista varten useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen edellyttäen, että
viranomaiset tekevät yhteistyötä ja komissioon nähden on vain yksi
yhteysviranomainen. Komissiolla ei ole vaikeuksia hyväksyä tätä tarkistusta, joka on
johdonmukainen komission ehdotukseensa sisällyttämän, Euroopan parlamentin
salmonella-asetusta varten vaatiman vastaavan tarkistuksen 9 kanssa.

3.1.4 Mikrobilääkeresistenssin seuranta (yhteisen kannan 7 artikla ja liite II)

Komission ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa huomioon otetut Euroopan
parlamentin tarkistukset: 26�27.

Tarkistuksessa 27 edellytettiin tietojen raportoimista tuotantojärjestelmistä, joista
tiedot on kerätty. Tarkistus sisällytettiin komission ehdotukseen. Yhteisessä kannassa
vaatimus sisällytettiin tämän sijasta liitteeseen IV, jotta se koskisi kaikkia
kertomuksia eikä pelkästään mikrobilääkeresistenssiä koskevia kertomuksia.
Komissio hyväksyy tämän näkemyksen.

Komission ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa osittain huomioon otetut Euroopan
parlamentin tarkistukset: 28, 30, 31 ja 33.

Parlamentti halusi näillä tarkistuksilla, että mikrobilääkeresistenssin seurannasta
säädettäisiin niin zoonoosien aiheuttajien kuin ”muiden bakteriologisten
taudinaiheuttajien” osalta. Tarkistukset 28 ja 31 kattavat 7 artiklan ja tarkistukset 30
ja 33 liitteen II. Komissio hyväksyi tarkistukset edellyttäen, että niihin tehdään
toimituksellisia muutoksia. Ehdotuksen 7 artiklaa koskevien tarkistusten 28 ja 31
osalta niin komission ehdotuksessa kuin yhteisessä kannassa käytetyssä
sanamuodossa viitataan zoonoosien aiheuttajiin ja ”muihin taudinaiheuttajiin, jotka
voivat olla vaaraksi kansanterveydelle”. Tällä selvennetään sitä, että tietojen keruu
on tarpeen, jos kansanterveys on uhattuna. Vastaava virke liitteessä II poistettiin
yhteisestä kannasta, koska vastaava säännös on jo 7 artiklassa. Komissio hyväksyy
tämän toimintamallin.

Muita yhteiseen kantaan sisällytettyjä muutoksia:

Liitteessä II edellytetään tietojen keräämistä tiettyjen eläinten isolaattien lisäksi niistä
saatavien elintarvikkeiden isolaateista. Komissio hyväksyy nämä lisäsäännöt.
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3.1.5 Elintarvikeperäiset tautitapaukset (8 artikla)

Komission ehdotukseen sisällytetty ja yhteisessä kannassa huomioon otettu
Euroopan parlamentin tarkistus: 17.

Elintarvikealan toimijoita koskevia vaatimuksia käsittelevän tarkistuksen 17 osalta
yhteinen kanta vastaa tarkistuksen ensimmäistä osaa viittaamalla
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/20022 19 artiklan 3 kohtaan.
Tarkistuksen toista osaa ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan. Komission mielestä
tällä ei kuitenkaan pitäisi olla mitään käytännön vaikutuksia, koska sanamuodossa
puhutaan kyseisestä elintarvikkeesta tai siitä otetusta asianmukaisesta näytteestä.
Näyte voi hyvin käsittää useita näyteyksiköitä.

Komissio voi hyväksyä muutkin toimitukselliset muutokset, jotka on myös
sisällytetty yhteiseen kantaan.

3.1.6 Tietojen vaihto (9 artikla)

Komission ehdotukseen sisällytetyt ja yhteisessä kannassa huomioon otetut
Euroopan parlamentin tarkistukset: 29 ja 32.

Komission ehdotukseen osittain sisällytetty, mutta yhteisestä kannasta pois jätetty
tarkistus: 20.

Yhteisen kannan 9 artiklan 1 kohdassa ei mainita asiakirjojen asettamista julkisesti
saataville ”viipymättä”. Tämä maininta sisältyy kuitenkin yhteisen kannan johdanto-
osan 21 kappaleeseen ja 3 artiklan 1 kohtaan, jossa säädetään yleiset velvoitteet.
Komission ehdotus ja yhteinen kanta poikkeavat hieman toisistaan. Edellisessä
vaaditaan parlamentin tarkistuksen mukaisesti sekä jäsenvaltioiden kertomusten että
niiden yhteenvetojen asettamista julkisesti saataville. Jälkimmäisessä puolestaan
vaaditaan vain jommankumman pitämistä julkisesti saatavilla. Komissio voi
hyväksyä nämä säännökset.

3.1.7 Komiteamenettely

Komission ehdotukseen sisällytetyt ja yhteisessä kannassa huomioon otetut
Euroopan parlamentin tarkistukset: 13, 25�26, 28 (soveltuvin osin) ja 31 (soveltuvin
osin).

Seurauksena on, että liitteiden säännösten tarkistukset tehdään komiteamenettelyä
noudattaen, mutta tällaisia tarkistuksia koskevat tietyt kriteerit mainitaan nyt
artiklaosassa eikä liitteissä.

                                                
2 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
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Komission ehdotukseen ja yhteiseen kantaan osittain sisällytetty Euroopan
parlamentin tarkistus: 23.

Yhteisessä kannassa ja komission ehdotuksessa otetaan huomioon tarkistus 23, jonka
mukaan on tarvittaessa kuultava tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja
valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön 24. syyskuuta 1998 tehdyn Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2119/98/EY3 7 artiklan mukaisesti
perustettua komiteaa. Euroopan parlamentti ehdotti molempien komiteoiden
kuulemista samasta ehdotuksesta, mutta tämä ei ole oikeudellisesti mahdollista.

3.1.8 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuuleminen

Komission ehdotukseen sisällytetty ja yhteisessä kannassa huomioon otettu
Euroopan parlamentin tarkistus: 16, joka koskee elintarviketurvallisuusviranomaisen
kuulemista ennen, kuin ehdotetaan koordinoitujen seurantaohjelmien vahvistamista.

Komission ehdotukseen ja yhteiseen kantaan osittain sisällytetty Euroopan
parlamentin tarkistus: 22.

Komissio hylkäsi Euroopan parlamentin tarkistuksen 22, jossa olisi vaadittu
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemista järjestelmällisesti aina
ennen liitteiden muuttamista tai siirtymätoimenpiteiden tekemistä. Syynä
hylkäämiseen oli, että tietyt ”hallinnolliset” toimet eivät edellytä tieteellistä
asiantuntemusta. Komission ehdotuksessa edellytetään sen sijaan
elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemista asioista, joilla voi olla merkittävää
vaikutusta kansanterveyteen (edellä mainitun kohdan lisäksi). Yhteinen kanta
perustuu komission ehdotukseen, ja siinä mainitaan lisäksi kuuleminen erityisesti
ennen kuin liitteisiin I tai II ehdotetaan muutoksia. Komissio hyväksyy yhteisen
kannan sanamuodon.

3.1.9 Määritelmät (2 artikla):

Komission ehdotukseen sisällytetty, mutta yhteisestä kannasta pois jätetty
tarkistus: 7.

Tarkistuksessa tehdään toimituksellinen muutos mikrobilääkeresistenssin
määritelmään. Komission mielestä muutoksella ei ole mitään käytännön vaikutusta.

Seuraavat huomautukset koskevat seikkoja, joita Euroopan parlamentti ei ottanut
esiin ensimmäisessä käsittelyssään. Koska ”tarttuvien tautien” määritelmä ei ollut
olennaisen tärkeä ja saattaa itse asiassa vain sotkea, se jätettiin pois yhteisestä
kannasta. Komissio hyväksyy tämän muutoksen. Johdonmukaisuuden vuoksi jotkin
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 jo esitetyt määritelmät on poistettu muutetusta
ehdotuksesta ja yhteisestä kannasta ja niiden tilalle on lisätty ristiinviittaus kyseisen
asetuksen määritelmiin. Näin ollen sovelletaan erityisesti kyseisessä asetuksessa
esitettyä laajaa ”elintarvikkeen” määritelmää.

                                                
3 EYVL L 268, 3.10.1998, s. 1.
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3.2 Huomautukset, jotka koskevat neuvoston yhteistä kantaa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi salmonellan ja muiden
elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien aiheuttajien valvonnasta (ks.
myös jäljempänä kohta 3.3)

3.2.1 Yleiset huomiot

Komissio ilmoitti Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä, että komissio
voisi hyväksyä jotkin Euroopan parlamentin vaatimat tarkistukset tai niiden osia
mutta että sen täytyi myös hylätä osa tarkistuksista. Muutettu komission ehdotus
laadittiin tämän seurauksena. Yhteiseen kantaan ei hyväksytty sellaisia Euroopan
parlamentin tarkistuksia, jotka komissio hylkäsi.

Yhteiseen kantaan lisättiin huomattava määrä muutoksia Euroopan parlamentin
ensimmäisen käsittelyn jälkeen neuvostossa käytyjen keskustelujen seurauksena. Ne
liittyvät erityisesti yhteisön tavoitteiden laajuuteen, asetuksen
täytäntöönpanoaikatauluun sekä rahoitusnäkökohtiin.

Asetuksen johdanto-osan kappaleiden osalta komission ehdotukseen sisältyneet
Euroopan parlamentin tarkistukset 4�6 on sisällytetty yhteiseen kantaan. Jäljempänä
esitetyt huomautukset eivät koske nimenomaisesti muita yhteisen kannan johdanto-
osan kappaleissa esitettyjä tarkistuksia, koska niillä pyritään varmistamaan
johdonmukaisuus säädöksen artiklaosan kanssa.

Asetuksen soveltamispäivä: Neuvosto huomautti, että komission ehdotuksessa
mainittu päivämäärä (eli 1. tammikuuta 2003) ei ole realistinen menettelyn
tämänhetkinen tilanne huomioon ottaen, ja se asetti asetuksen voimaantuloon
suhteutetun päivämäärän edellyttäen soveltamista 6 kuukauden kuluttua
voimaantulosta. Komissio hyväksyy tämän.

3.2.2 Soveltamisala (1 artikla ja viittaukset rehuun)

Komission ehdotukseen sisällytetyt ja yhteisessä kannassa huomioon otetut
Euroopan parlamentin tarkistukset: 8 (yksityiseen kotikäyttöön tarkoitetun
alkutuotannon jättäminen asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle); 11, 15, 17
(soveltuvin osin), 18�20 (sen selventäminen, että asetusta pitäisi soveltaa rehuun).

1 artiklan 2 kohdan sanamuodossa vahvistetaan lisää periaatetta, jonka mukaan
asetusta pitäisi soveltaa koko elintarvikeketjuun, rehu mukaan luettuna. Myös muihin
asetuksen artikloihin on lisätty viittauksia rehuun. Nämä viittaukset vastaavat
Euroopan parlamentin tarkistuksia 11, 15, 17 (soveltuvin osin) ja 18�20, jotka
sisällytettiin myös komission ehdotukseen.
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Muu yhteiseen kantaan sisällytetty muutos:

– Jotta varmistetaan tekstin vastaavan toissijaisuusperiaatetta ja
elintarvikehygieniasta ehdotetusta yhteisön lainsäädännöstä (KOM(2000) 438
lopullinen) aikaansaatua yhteisymmärrystä, yhteisessä kannassa jätetään
zoonoosien valvonta alkutuotannossa jäsenvaltioiden lainsäädännön piiriin, jos
tällainen tuotanto on hyvin pienimuotoista (1 artiklan 3 kohdan b alakohta).
Kansallisella lainsäädännöllä on kuitenkin saavutettava asetuksen tavoitteet
(1 artiklan 4 kohta). Komissio hyväksyy tämän toimintamallin.

Mitä tulee tavoitteiden asettamiseen alkutuotannon jälkeisille elintarvikeketjun
vaiheille, komissio antoi lausuman, että nämä tavoitteet asetetaan yleensä
komiteamenettelyssä elintarvikehygieniaa koskevan asetusehdotuksen 4 artiklan
mukaisesti (ks. tämän tiedonannon liitteessä olevat lausumat).

3.2.3 Määritelmät (2 artikla) ja toimivaltaiset viranomaiset (3 artikla)

Komission ehdotukseen sisällytetty ja yhteisessä kannassa huomioon otettu
Euroopan parlamentin tarkistus: 9.

Yhteisen kannan 3 artiklan 1 kohdan tarkistettu sanamuoto on yhdenmukainen
tarkistuksen kanssa ja kuvastaa edellä käsitellyn seurantaa koskevan direktiivin
3 artiklan 2 kohdan vastaavien säännösten sanamuotoa.

Seuraavat määritelmiä koskevan 2 artiklan muutoksia käsittelevät huomautukset
liittyvät seikkoihin, joita Euroopan parlamentti ei ottanut esille ensimmäisessä
käsittelyssään. Edellä käsitellyn direktiivin tavoin komission ehdotuksessa ja
yhteisessä kannassa varmistetaan yhdenmukaisuus asetuksen (EY) N:o 178/2002
määritelmien kanssa. Myöskään zoonoosien aiheuttajien seurantaa koskevassa
direktiivissä jo annettuja määritelmiä ei toisteta. Tämä on komission ehdotuksen
linjoilla, sellaisena kuin se on juridisista syistä muutettuna. Yhteisestä kannasta on
lisäksi poistettu komission ehdotukseen sisältynyt ”esiintyvyyden” määritelmä,
koska sitä ei käytetty sovellettavissa säännöksissä. Komissiolla ei ole mitään
vaikeuksia hyväksyä näitä muutoksia.

3.2.4 Yhteisön tavoitteet: yleiset näkökohdat (4 artikla)

Komission ehdotukseen sisällytetyt ja yhteisessä kannassa huomioon otetut
Euroopan parlamentin tarkistukset: 12�13 ja 30�31 (tiettyjä tavoitteiden ja niiden
osatekijöiden asettamista koskevia vaatimuksia käsittelevien yksityiskohtaisten
sääntöjen siirtäminen 4 artiklaan liitteestä I).
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Muita yhteiseen kantaan sisällytettyjä muutoksia:

– Yhteisessä kannassa ensinnäkin täsmennetään tarkistuksia 13 ja 31. Yhteisen
kannan 4 artiklan 2 kohdan e alakohdassa lisätään tavoitteiden osatekijöiden
luetteloon asetuksen piiriin kuuluvien zoonoosien aiheuttajien alatyyppien
määrittely ja lisätään asetukseen uusi liite III (ja sen muuttamista koskeva
menettely 4 artiklan 7 kohtaan), jossa säädetään erityisperusteet
kansanterveydellisesti merkityksellisten salmonellan serotyyppien
määrittelemiseksi. Yhteisessä kannassa säilytetään (4 artiklan 6 kohdan
c alakohdassa) viittaus tavoitteiden vahvistamista koskeviin yleisiin
perusteisiin, mutta täsmennetään salmonellatavoitteiden asettamista koskevat
erityisperusteet ja valmistetaan tietä muita zoonoosien aiheuttajia kuin
salmonellaa koskevien tavoitteiden vahvistamiseksi. Komissio hyväksyy nämä
säännökset.

– Uudessa kohdassa (4 artiklan 4 kohta) edellytetään komission toteuttavan
kustannus-hyötyanalyysin ennen yhteisön tavoitteiden ehdottamista ja
vaaditaan jäsenvaltioita antamaan kaikki tarvittava apu, jotta komissio voisi
laatia tämän analyysin. Komission edellytetään lisäksi kuulevan jäsenvaltioita
analyysin tuloksista ja ehdottavan tavoitteita myönteisen kustannus-
hyötyanalyysin tulosten ja jäsenvaltioiden kuulemisen perusteella. Vaikka
tällaisten analyysien tekeminen on äärimmäisen vaikeaa, komissio suostuu
tähän, koska sille on olemassa hyvät perustelut.

– Yhteisessä kannassa säädetään yhteisön ensimmäisten tavoitteiden � eli eri
siipikarjaluokkia koskevien tavoitteiden � asettamisen osalta siirtymäkausista.
Näin ollen kukin siipikarjaa koskeva tavoite koskisi ensimmäisten kolmen
vuoden aikana ainoastaan yleisimmin esiintyviä salmonellan serotyyppejä
(viisi siitoskanojen ja kaksi muun siipikarjan osalta). Perusteluna on se, että
kustannus-hyötyanalyyseja ei todennäköisesti ole käytettävissä vielä useaan
vuoteen ja että näin saatetaan välttyä luomasta ylimääräisiä rasitteita
alkutuottajille asetuksen soveltamisen alkuvuosina. Jos analyyseista kuitenkin
saadaan tuloksia aikaisemmin, vaatimuksia olisi mahdollista laajentaa viiteen
yleisimmin esiintyvään serotyyppiin siirtymäkauden aikana. Vaikka
siirtymäkausi kattaa rajallisen määrän serotyyppejä, siinä keskitytään
isolaatteihin, jotka ovat vastuussa suurimmasta osasta ihmisillä esiintyvistä
salmonelloositapauksista. Komissio voi antaa tukensa tälle vähittäiselle
toimintamallille.

3.2.5 Yhteisön tavoitteiden soveltamisala ja aikataulu: taulukko liitteessä I

Komission ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa huomioon otetut Euroopan
parlamentin tarkistukset: 29 (munivia kanoja koskeva osa), 36 ja 38.

Näin ollen salmonellan serotyypit, joilla on kansanterveydellistä merkitystä, kuuluvat
periaatteessa soveltamisalaan munivien kanojen osalta, ja siitossikojen lisäksi
teurassioille vahvistetaan tavoitteet.
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Siitos- ja teurassikoja koskevien tavoitteiden asettamisaikataulun osalta komissio
hyväksyi tarkistukset 36 ja 38 edellyttäen, että siitos- ja teurassioille saatetaan asettaa
erilainen aikataulu. Komission ehdotus, yhteinen kanta ja Euroopan parlamentin
tarkistukset ovat osittain yhdenmukaiset. Euroopan parlamentti pyysi molempien
tavoitteiden asettamista samaan aikaan kalkkunoita koskevien tavoitteiden kanssa.
Komission ehdotuksessa tavoitteet voidaan asettaa samaan aikaan tai perättäin, mutta
ensimmäinen tavoite on asetettava samana päivänä kuin kalkkunoita koskeva tavoite.
Yhteisen kannan mukaan teurassikoja koskeva ensimmäinen tavoite asetetaan
samaan aikaan kuin kalkkunoita koskeva tavoite ja siitossikoja koskeva tavoite
asetetaan vuosi tämän jälkeen. Komissio lisäsi neuvoston pöytäkirjaan kuitenkin
lausuman siitä, että tätä järjestystä voidaan muuttaa, jos käytettävissä olevan näytön
arviointi osoittaa, että tämä olisi asianmukaista (ks. tämän tiedonannon liitteessä
olevat lausumat). Komissio ehdotti tätä joustonvaraa, koska tämä sikoja koskeva
toimintamalli on uutta yhteisössä ja edellyttää Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemista ennen asianmukaisimpien
toimenpiteiden päättämistä. Joustoa tarvitaan myös liitteessä II olevassa A osassa
säädetyissä näytteenoton vähimmäisvaatimuksissa (ks. jäljempänä kohta 3.2.6).
Komissio hyväksyy yhteisessä kannassa esitetyn toimintamallin, jota voidaan
tarkistaa tieteellisen kuulemisen perusteella.

Muita yhteiseen kantaan sisällytettyjä muutoksia:

Mitä tulee aikatauluun, vaikka komissio ei ollut muuttanut liitteen I sarakkeissa 4 ja
5 olevia päivämääriä muiden kuin uuden teurassikoja koskevan tavoitteen osalta,
yhteisessä kannassa vahvistetaan asetuksen voimaantulosta riippuvaiset päivämäärät.
Asetuksen voimaantuloon suhteutetut päivämäärät tavoitteiden asettamiselle
(taulukon sarake 4) vastaavat komission ehdotuksessa esitettyjä ajanjaksoja �
komission ehdotukseenhan sisältyy voimaantulo 1. tammikuuta 2003. Uusien
suhteutettujen päivämäärien myötä ehdotuksen antamisen viivästykset johtavat
tavoitteiden asettamisen viivästymiseen. Lisäksi jäsenvaltioille (sarakkeessa 5)
asetettuja ajanjaksoja hyväksyttyjen kansallisten valvontaohjelmien panemiseksi
täytäntöön on pidennetty 12 kuukaudesta (komission ehdotus) 18 kuukauteen.
Lisäksi on lisätty edellytys, että esiintyvyyttä koskevien vertailukelpoisten tietojen
on oltava käytettävissä vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin tavoitteen
asettamista. Komissio hyväksyy tämän toimintamallin, jolla annetaan jäsenvaltioille
ja komissiolle vähän lisää aikaa laatia ohjelmaluonnokset, hyväksyä ne ja säätää
kansallisia lakeja niiden panemiseksi täytäntöön.

3.2.6 Erityiset valvontavaatimukset: liite II

Komission ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa huomioon otetut Euroopan
parlamentin tarkistukset: 32 (munivia kanoja koskeva osa) ja 34.

Näin ollen kaikki munivia kanoja koskevat toimenpiteet kattavat periaatteessa
kansanterveyden kannalta merkitykselliset salmonellan serotyypit, ja näytteitä
otetaan täysikasvuisilta kanoilta joka 15. viikko eikä joka 9. viikko.

Muita yhteiseen kantaan sisällytettyjä muutoksia:

Joidenkin toimituksellisten muutosten lisäksi yhteiseen kantaan on lisätty joitakin
merkittäviä muutoksia. Niitä kommentoidaan seuraavassa.
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Liitteessä II olevan A osan 1.8 ja 1.9 kohtaa on täsmennetty lisää. Lisäksi on laadittu
elintarvikealan ja rehualan yrityksille myönnettävää rahoitusapua koskeva uusi
1.10 kohta. Komissio kannattaa näitä säännöksiä.

Liitteessä II olevan B osan 1 kohdassa:

– On poistettu vaatimus, että elintarvikealan toimijoiden on omalla
kustannuksellaan otettava näytteitä analysoitaviksi. Jäsenvaltiot voivat näin
ollen päättää antaa rahoitustukea, kunhan yhteisön lainsäädäntöä ei rikota
(edellä mainitulla uudella 1.10 kohdalla varmistetaan, että komissio pidetään
ajan tasalla).

– Lisäksi yhteisessä kannassa ja komission ehdotuksessa poistettiin taulukosta
”tiedot” -niminen sarake. Sitä pidettiin tarpeettomana ja sekoittavana, koska
näytteenottoa käsitellään taulukon viimeisessä sarakkeessa. Ante mortem
-tarkastusta koskeva maininta säilytettiin huomautuksena taulukon jäljessä.

– Yhteinen kanta, komission ehdotus ja Euroopan parlamentin tarkistus ovat
osittain yhtenäiset sikoja koskevien näytteenottovaatimusten osalta. Euroopan
parlamentti vaati tarkistuksessa 32 yksityiskohtaisten näytteiden ottamista
erityisesti teurassioista. Komissio hyväksyi sikoja koskevan näytteenoton
periaatteen, kunhan näytteenottopaikkaa voidaan tarvittaessa tarkistaa.
Komission ehdotuksessa todetaan, että yksityiskohdista päätetään, kun tavoite
on asetettu eli kun on kuultu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista.
Yhteisessä kannassa mainitaan testaaminen ennen teurastusta tai näytteenotto
teurastamolla olevista ruhoista. Komissio hyväksyy yhteisen kannan, mutta voi
arvioida sitä uudelleen tieteellisen kuulemisen puitteissa.

Yhteisessä kannassa esitetyt jalostusparvia koskevat erityisvaatimukset (taulukossa II
oleva C osa) ovat yhdenmukaiset komission ehdotuksen kanssa, vaikka sanamuotoa
onkin tarkistettu. Yhteiseen kantaan on lisätty kohta, jossa vahvistetaan ne
edellytykset, joiden täyttyessä on alustavan toteamisen tai vahvistamisen jälkeen
toteutettava toimenpiteitä (relevantin) salmonellan esiintymisen vuoksi. Komissio
hyväksyy tämän toimintamallin.

Mitä tulee munivia kanoja koskeviin erityisvaatimuksiin (liitteessä II oleva D osa),
toimenpiteiden täytäntöönpanopäivä on suhteutettu asetuksen voimaantuloon �
samoin kuin muutkin asetuksen päivämäärät (ks. edellä). Komission ehdotuksessa
siirtymäkausi kansallisen valvontaohjelman toteuttamisen ja pakollisten
erityisvaatimusten toteuttamisen välillä oli 24 kuukautta; yhteisessä kannassa se on
nyt 30 kuukautta. Tekstiin tehtiin myös toimituksellisia muutoksia. Komissio voi
hyväksyä uudet säännökset, mutta se olettaa, että jäsenvaltiot ovat halukkaita
panemaan säännökset täytäntöön aikaisemmin, kunhan valvontaohjelmat ovat
toiminnassa.

Tuoretta lihaa koskevien erityisvaatimusten osalta (liitteessä II oleva E osa)
komission ehdotuksessa mainittu täsmällinen päivämäärä on suhteutettu asetuksen
voimaantulosta riippuvaiseksi, ja siirtymäkautta on näin pidennetty 24:stä
30 kuukauteen � aivan kuten munivien kanojenkin tapauksessa. Vaatimusten
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan lisäksi vuotta ennen
kuin vaatimuksia aletaan soveltaa. Komissio hyväksyy nämä säännökset.
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3.2.7 Valvontaohjelmat ja -menetelmät: 5�8 artikla

Komission ehdotukseen sisällytetyt ja yhteisessä kannassa huomioon otetut
Euroopan parlamentin tarkistukset: 14�15 ja 17�20.

Muita yhteiseen kantaan sisällytettyjä muutoksia:

– Kansallisten valvontaohjelmien hyväksymismenettelystä voidaan ensinnäkin
todeta, että tekstiin on lisätty yksityiskohtia, määräajat mukaan luettuina.
Menettely vastaa suurelta osin neuvoston päätöksen 90/424/ETY mukaisesti
tapahtuvaa eläintautien torjunta- ja hävittämisohjelmien
hyväksymismenettelyä, ja komissio voi tämän vuoksi hyväksyä sen.

– Toimijoiden valvontaohjelmia koskevan 7 artiklan sanamuotoa on muutettu
niin, että toimivaltainen viranomainen ”voi” (kyseessä ei siis ole pakollinen
velvoite) hyväksyä ohjelmat: toimivaltainen viranomainen voi näin ollen
organisoida järjestelmän varmistamaan, että tuotannonalan ohjelmat ovat
riittävän edustavia. Tämä tarkistus sisällytettiin myös komission ehdotukseen,
ja komissio voi hyväksyä muut toimitukselliset muutokset.

3.2.8 Kauppa: 9�10 artikla

Komission ehdotukseen sisällytetyt ja yhteisessä kannassa huomioon otetut
Euroopan parlamentin tarkistukset: 23, 25 (elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston
osallistumista koskeva osa).

Muita yhteiseen kantaan sisällytettyjä muutoksia:

– Yhteisön sisäistä kauppaa koskevan 9 artiklan osalta yhteinen kanta sisältää
lisätakeita koskevia uusia muutoksia. Siinä täsmennetään ensinnäkin, että
eläimiä ja siitosmunia koskevia lisätakeita sovelletaan ainoastaan salmonellaan
(9 artiklan 2 kohdan uusi muotoilu). Yhteiseen kantaan on lisäksi lisätty uusi
9 artiklan 3 kohta, jonka mukaan Ruotsiin ja Suomeen nykyisin sovellettavia
lisätakeita sovelletaan edelleen, mutta ne voidaan saattaa ajan tasalle
asetuksessa säädetyn menettelyn mukaisesti. Komissio kannattaa näitä
säännöksiä ja teki neuvoston pöytäkirjaan lausuman, jonka mukaan se ei
ehdota mitään toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin näille kahdelle maalle niiden
liittymishetkellä myönnettyjä takeita (ks. tämän tiedonannon liitteessä olevat
lausumat).

– Kolmansista maista tapahtuvaa tuontia koskevan 10 artiklan osalta yhteinen
kanta sisältää lisämuutoksia. 1 kohdan sanamuotoa muutettiin hieman sen
selventämiseksi, että ohjelmien hyväksymistä edellytetään. Lisäksi 4 kohta
sisältää nyt uuden virkkeen, jonka mukaan voidaan keskittyä tiettyihin
”eksoottisiin” salmonellan serotyyppeihin (tai muiden zoonoosien aiheuttajien
muihin alatyyppeihin), joita esiintyy kolmansissa maissa, mikäli niillä on
erityistä merkitystä yhteisön kannalta. 5 kohdan sanamuotoa muutettiin
kuvastamaan 9 artiklan sanamuotoa. Komissio hyväksyy nämä säännökset.
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3.2.9 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuuleminen

Komission ehdotukseen sisällytetyt ja yhteisessä kannassa huomioon otetut
Euroopan parlamentin tarkistukset: 21, joka koskee Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemista ennen, kuin päätetään erityisistä
valvontamenetelmistä.

Komission ehdotukseen ja yhteiseen kantaan osittain sisällytetty Euroopan
parlamentin tarkistus: 27.

Komissio hylkäsi Euroopan parlamentin tarkistuksen 27, jossa olisi edellytetty
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemista järjestelmällisesti aina
ennen liitteiden muuttamista tai siirtymä- tai täytäntöönpanotoimenpiteiden
toteuttamista, samasta syystä kuin vastaavan direktiiviä koskevan tarkistuksen (ks.
edellä kohta 3.1.8). Komission ehdotuksessa omaksuttu toimintamalli heijastelee
direktiivissä käyttöön otettua toimintamallia. Yhteinen kanta perustuu komission
ehdotukseen, ja siinä edellytetään kuulemista vähintään ennen yhteisön tavoitteiden
tai erityisten valvontamenetelmien ehdottamista. Komissio hyväksyy yhteisen
kannan sanamuodon.

3.2.10 Muuta

Laboratorioiden osalta (11 ja 12 artikla) komissio hyväksyi Euroopan parlamentin
tekemän tarkistuksen 26 sen osan, jossa laadunvarmistusta koskevaan EN/ISO-
standardiin liittyvästä viittauksesta tehdään luonteeltaan yleinen. Tarkistus
sisällytettiin komission ehdotukseen ja yhteiseen kantaan. Yhteiseen kantaan tehtiin
vielä joitakin muita toimituksellisia muutoksia, jotta laboratorioita koskeva
päivämäärä täyttäisi tämän standardin ja siitä tehtäisiin asetuksen voimaantuloon
suhteutettu (eikä täsmällinen). Lisäksi yhteisessä kannassa selvennettiin joitakin
säännösten osia. Komissio hyväksyy nämä täsmennykset.

Yhteisön tarkastuksia koskeva Euroopan parlamentin tarkistus 28 sisällytettiin
komission ehdotukseen ja yhteiseen kantaan.

Komission alkuperäisessä ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa olleet 16, 17 ja 18
artikla poistettiin tarkistetusta komission ehdotuksesta juridisten syiden vuoksi. Näitä
direktiivien 64/432/ETY4, 72/462/ETY5 ja 90/539/ETY6 muutoksia pidettiin
tarpeettomina 9 ja 10 artiklan nojalla. Neuvoston oikeudellinen yksikkö näytti
yhteisen kannan viimeistelyssä olevan samaa mieltä näiden artikloiden poistamisesta.

                                                
4 EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

2000/20/EY (EYVL L 163, 4.7.2000, s. 35).
5 EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

97/79/EY (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31).
6 EYVL 303, 31.10.1990, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

direktiivillä 2000/505/EY (EYVL L 201, 9.8.2000, s. 8).
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3.3 Rahoitusnäkökohdat

Euroopan parlamentti ei ensimmäisessä käsittelyssään halunnut muuttaa
alkuperäisten komission ehdotusten rahoitussäännöksiä. Asetusta koskevaan
mietintöön liitetyt ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan
valiokunnan perustelut sisältävät kuitenkin taloudellisia näkökohtia koskevan
kappaleen. Siinä todettiin erityisesti seuraavaa: ”lienee siis ajateltava, että
kustannukset on yleensä ottaen kohdistettava soveltuvalla tasolla sinne, missä
”voitotkin” muodostuvat, eli veronmaksajille”.

Komission ehdotuksissa näistä näkökohdista säädetään zoonoosien ja niiden
aiheuttajien seurantaa koskevan direktiiviehdotuksen 15 artiklassa (yhteisen kannan
16 artiklassa). Näillä säännöksillä muutetaan tiettyjä neuvoston päätöksen
90/424/ETY luvun ”Zoonoosien ehkäisemiseen tarkoitetut tarkastukset” (III osaston
2 luku) säännöksiä. Säännökset kattavat sekä direktiivin mukaiset
seurantatoimenpiteet että asetuksen mukaiset valvontatoimenpiteet. Yhteisön varoja
on varattu seuraaviin tarkoituksiin:

– nimettävien yhteisön vertailulaboratorioiden toiminta

– yhteisön koordinoitujen seurantaohjelmien osarahoitus

– tiettyjen erityisten valvontatoimenpiteiden osarahoitus.

Erityisten valvontatoimenpiteiden osalta ehdotuksessa säädetään jo nykyisen
lainsäädännön (direktiivi 92/117/ETY) mukaisesti osarahoitettujen teknisten
toimenpiteiden osarahoituksen jatkamisesta. Kyseessä on Salmonella enteritidis- ja
Salmonella typhimurium -tartunnan saaneiden jalostusparvien hävittäminen.
Perusteluna oli erityisesti se, että tautien valvontaohjelmille annettavan yhteisön
osarahoituksen nykyistä järjestelmää on tarpeen tarkistaa. Alkuperäisten ehdotusten
(KOM(2001) 452 lopullinen) mukana toimitetussa kertomuksessaan komissio toi
esiin seuraavaa: ”Zoonoosien vähentämiseksi ja hävittämiseksi tarkoitettujen
toimenpiteiden julkinen rahoitus on perusteltua, kun otetaan huomioon niistä
aiheutuvat erittäin korkeat kustannukset elinkeinonharjoittajien lisäksi myös
yhteiskunnalle. �� Tarve yhteisön tasoiseen taloudelliseen tukeen on myös selvä. ��
Kysymys siitä, miten yhteisön rajalliset varat voitaisiin tehokkaimmin käyttää, ei ole
mitenkään selvä.” Kertomuksessa todettiin lisäksi, että tällaiset mahdollisuudet
vaativat lisätutkimuksia ja keskustelua kaikkien asiaan liittyvien tahojen kanssa.
Komission kuulemismenettelyn tuloksia odoteltaessa yhteisön rahoitusta ehdotettiin
jatkettavaksi nykyisillä säännöillä.

Neuvostossa käydyissä keskusteluissa otettiin esiin vakavia vaikeuksia. Ne koskivat
erityisesti yhteisön tukea uusille asetuksen mukaisesti toteutettaville zoonoosien
valvontatoimenpiteille. Useimmat jäsenvaltioista vaativat selkeää sitoutumista
yhteisön tukeen näille uusille toimenpiteille.

Asetusehdotusta koskevaan yhteiseen kantaan sisällytettiin tiettyjä
rahoitusnäkökohtiin liittyviä kohtia: kustannus-hyötyanalyysia koskeva vaatimus (ks.
edellä kohta 3.2.4) ja 5 artiklaan tehty muutos (komission ehdotukseen sisällytetyn
Euroopan parlamentin tarkistuksen 14 perusteella), jolla pyritään ottamaan huomioon
tehokkaasta valvonnasta maataloustuottajille sekä rehu- ja elintarvikealan toimijoille
aiheutuvat taloudelliset seuraukset.
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Yhteiseen kantaan lisättiin vielä yhteisön osarahoituksen osalta kaksi merkittävää
muutosta. Asetuksen uudessa 16 artiklassa säädetään nyt, että komissio antaa
rahoitusnäkökohdista kertomuksen ja tekee tarvittaessa ehdotuksia kolmen vuoden
kuluessa asetuksen voimaantulosta (eli silloin, kun uusien pakollisten
valvontatoimenpiteiden mukaiset menot käynnistyvät). Lisäksi direktiiviä koskevaan
yhteiseen kantaan sisältyy 15 artiklan säännösten muutos, jotta yhteisön
osarahoitusta (enintään 50 prosenttia) voitaisiin saada � neuvoston päätöksen
90/424/ETY 24 artiklan 3�11 kohdan säännösten puitteissa � pakollisia
valvontatoimenpiteitä toteutettaessa aiheutuneisiin kustannuksiin. Näin ollen
yhteisön osarahoitusta saisi sekä edellä mainittuihin, nykyisin käytössä oleviin
toimenpiteisiin jalostusparvien hävittämiseksi että myös uusiin toimenpiteisiin.
Päätös yhteisön osarahoitukseen myönnettävien varojen määrästä voitaisiin kuitenkin
nyt tehdä komission kertomuksen perusteella.

Komissio hyväksyi edellä mainitut säännökset, jotka vastaavat edellä mainitussa
alkuperäisten ehdotusten mukana annetussa kertomuksessa esiin tuotuja tavoitteita,
mutta se painotti talousarvion rajoituksia ja omia rajallisia valtuuksiaan
talousarviovarojen suhteen. Komissio teki yhdessä neuvoston kanssa yhteisen
lausuman neuvoston pöytäkirjaan (ks. tämän tiedonannon liitteessä olevat lausumat)
ja totesi seuraavaa: ”Neuvosto ja komissio katsovat, että käytettävissä olevien
määrärahojen on oltava riittävät zoonoosien valvontatoimien osarahoituksen
kattamiseksi. Niiden mielestä päätös siitä, kuinka paljon määrärahoja yhteisön
osarahoitukseen on varattava, olisi tehtävä asetuksen 16 artiklassa mainitun
komission kertomuksen perusteella. Päätös ei saa vaikuttaa talousarvioon, joten se on
pantava täytäntöön luvussa I annetun rahoituskehyksen puitteissa.”

4. KOMISSION LAUSUMAT

Tämän tiedonannon liitteenä ovat neuvoston pöytäkirjaan lisätyt komission lausumat
sekä komission ja neuvoston yhteinen lausuma rahoitusnäkökohdista.

5. PÄÄTELMÄ

Komissio kannattaa edellä esitettyjen huomautusten perusteella neuvoston
vahvistamia yhteisiä kantoja seuraavien direktiivien antamiseksi:

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen zoonoosien ja niiden
aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja
neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus salmonellan ja muiden
elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien aiheuttajien valvonnasta ja
neuvoston direktiivien 64/432/ETY, 72/462/ETY ja 90/539/ETY
muuttamisesta.

Tämä tiedonanto toimitetaan Euroopan parlamentille.
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KOMISSION LAUSUMIA KOSKEVA LIITE

DIREKTIIVI

4 artiklan 5 kohta – Rutiiniseurannan yhdenmukaistaminen

Komissio ehdottaa zoonoosien ja niiden aiheuttajien rutiiniseurannan yhdenmukaistamista
sekä testauksessa käytettävien laboratoriomenetelmien yhdenmukaistamista mikäli – ja siinä
määrin kuin – se on tarpeen tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tässä yhteydessä
komissio ottaa asianmukaisesti huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet sekä
tarpeen välttää liiallisen rahoitus- tai hallintotaakan luomista toimivaltaisille viranomaisille.

5 artikla – Koordinoitu seuranta

Komissio ehdottaa toimenpiteitä voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti, jotta
tiedot, jotka ovat tarpeen asetuksen mukaisten ensimmäisten valvontatavoitteiden
asettamiseksi, voidaan kerätä ennen direktiivin voimaantuloa.

16 artiklan 1 kohta – Päätöksen 90/424/EY muuttaminen

Neuvosto ja komissio katsovat, että käytettävissä olevien määrärahojen on oltava riittävät
zoonoosien valvontatoimien osarahoituksen kattamiseksi. Niiden mielestä päätös siitä, kuinka
paljon määrärahoja yhteisön osarahoitukseen on varattava, olisi tehtävä asetuksen
16 artiklassa mainitun komission kertomuksen perusteella. Päätös ei saa vaikuttaa
talousarvioon, joten se on pantava täytäntöön luvussa I annetun rahoituskehyksen puitteissa.

ASETUS

9 artiklan 3 kohta – Lisätakeet

Komissio ei tule ehdottamaan toimenpiteitä, jotka vähentäisivät Suomelle ja Ruotsille
yhteisöön liittymisen yhteydessä myönnettyjä takuita.

Liite I ja liitteessä II oleva B osa – Alkutuotannon jälkeisille vaiheille asetetut tavoitteet

Komissio toteaa, että alkutuotannon jälkeisiä elintarvikeketjun vaiheita koskevat tavoitteet
asetetaan yleensä komiteamenettelyssä elintarvikehygieniaa koskevan asetusehdotuksen
4 artiklan mukaisesti. Nämä täydentävät zoonoosien valvontaa koskevassa asetusehdotuksessa
syötäväksi tarkoitetuille munille ja kananlihalle asetettuja tavoitteita (joita voidaan muuttaa tai
täydentää komiteamenettelyllä).

Liite I ja liite II – Sikoja koskevat tavoitteet

Komissio ilmoittaa ehdottavansa, että kaavailtu määräys sikoja koskevista yhteisön
tavoitteista kumotaan, jos se näyttää tieteellisten neuvojen perusteella olevan
asianmukaisempaa.


