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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/    /EY,

annettu                 ,

tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta,

neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja

neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta

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. 250.
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 eläinperäiset elintarvikkeet sisältyvät perustamissopimuksen liitteessä I

olevaan luetteloon. Eläinten kasvatus ja eläinperäisten 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,

erityisesti luonnonvaraisista eläimistä ja kotieläimistä.

5) 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

säädetään tiettyjen zoonoosien seurantajärjestelmän perustamisesta sekä jäsenvaltioiden että

yhteisön tasolla.

                                                
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).
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6) Komissio kerää seurannan tulokset vuosittain jäsenvaltioilta ja tekee niistä yhteenvedon

zoonoosien epidemiologiasta vastaavan yhteisön vertailulaboratorion avustuksella. Tulokset

on julkaistu vuosittain vuodesta 1995. Niiden perusteella arvioidaan zoonoosien ja niiden

aiheuttajien nykytilannetta. Tiedonkeruujärjestelmät eivät kuitenkaan ole yhdenmukaisia,

minkä vuoksi jäsenvaltioiden välillä ei voida tehdä vertailuja.

7) 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 annetussa neuvoston

direktiivissä 64/432/ETY1 käsitellään nautaeläinten tuberkuloosia ja luomistautia. Eläinten

terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa

28 päivänä tammikuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/68/ETY2 käsitellään

lampaiden ja vuohien luomistautia. Tämän direktiivin ei pitäisi aiheuttaa tarpeetonta

päällekkäisyyttä kyseisten voimassa olevien vaatimusten kanssa.

8) Elintarvikehygieniasta annettavaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen olisi

sisällyttävä zoonoosien ja niiden aiheuttajien ehkäisemisen, valvonnan ja seurannan kannalta

tarpeelliset erityissäännökset sekä 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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9) Direktiivissä 92/117/ETY säädetään ihmisissä todettuihin zoonoositapauksiin liittyvien

tietojen keräämisestä. Tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston

perustamisesta yhteisöön 24 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn Euroopan parlamentin ja

neuvoston päätöksen N:o 2119/98/EY1 tarkoituksena on tällaisten tietojen keruun

tehostaminen ja tarttuvien tautien ehkäisyn ja valvonnan parantaminen yhteisössä.

10) Tietojen kerääminen zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintymisestä eläimissä,

elintarvikkeissa, rehuissa ja ihmisissä on tarpeen zoonoosien suuntausten ja lähteiden

määrittämiseksi.

11) 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 olivat puutteellisia ja että

ne eivät olleet täysin vertailukelpoisia. Tämän vuoksi komitea suositteli seurantajärjestelyjen

parantamista ja määritteli riskinhallinnan vaihtoehtoja. Komitean mukaan kansanterveyden

kannalta ensisijaisia huolenaiheita ovat erityisesti Salmonella spp., Campylobacter spp.,

verosytotoksigeeninen Escherichia coli (EHEC), Listeria monocytogenes, Cryptosporidium

spp., Echinococcus granulosus / multilocularis ja Trichinella spiralis.

                                                
1 EYVL L 268, 3.10.1998, s. 1.
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12) Sen vuoksi on tarpeen parantaa direktiivillä 92/117/ETY perustettua nykyistä seuranta- ja

tiedonkeruujärjestelmää. Samalla korvataan salmonellan ja muiden elintarvikkeiden

välityksellä tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta … annetulla Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o …/…1 direktiivissä 92/117/ETY vahvistetut

erityiset valvontatoimenpiteet. Siksi direktiivi 92/117/EY olisi kumottava.

13) Asiaa koskevien tietojen keruuseen ja analysointiin olisi käytettävä elintarvikkeiden

turvallisuutta koskevia uusia tieteellisen neuvonnan ja tieteellisen tuen puitteita, jotka

perustettiin 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 178/20022.

14) Tietojen keruun ja vertailun helpottamiseksi seurannan olisi tarvittaessa tapahduttava

yhdenmukaiselta pohjalta. Tällä tavoin voitaisiin arvioida zoonoosien ja niiden aiheuttajien

suuntauksia ja lähteitä yhteisössä. Kerättyjä tietoja olisi yhdessä muista lähteistä saatujen

tietojen kanssa käytettävä zoonoottisten organismien riskinarvioinnin perustana.

15) Etusijalle olisi asetettava zoonoosit, joista on eniten vaaraa ihmisen terveydelle.

Seurantajärjestelmien olisi kuitenkin helpotettava myös uusien tai uudelleen puhkeavien

zoonoottisten tautien sekä zoonoottisten organismien uusien kantojen havaitsemista.

                                                
1 Ks. tämän virallisen lehden s. .
2 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
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16) Mikrobilääkeresistenssin huolestuttava kehittyminen (esimerkiksi mikrobilääkkeitä ja

antimikrobisia rehujen lisäaineita vastaan) on ominaisuus, jota olisi seurattava. Olisi

huolehdittava, että tällainen seuranta koskee zoonoosien aiheuttajien lisäksi myös muita

taudinaiheuttajia sikäli kuin ne ovat vaaraksi kansanterveydelle. Erityisesti

indikaattoriorganismien seuranta saattaisi olla aiheellista. Tällaiset organismit muodostavat

resistenssigeenien varaston, josta geenit voivat siirtyä patogeeneihin bakteereihin.

17) Yleisen seurannan lisäksi voidaan havaita erityistarpeita, jotka voivat vaatia koordinoitujen

seurantaohjelmien toteuttamista. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä asetuksen

(EY) N:o …./… liitteessä I lueteltuihin zoonooseihin.

18) Elintarvikeperäisten zoonoositapausten perusteellisessa tutkimuksessa on mahdollista

tunnistaa taudinaiheuttaja, tartuntaa levittänyt elintarvike sekä elintarvikkeen valmistukseen ja

käsittelyyn liittyvät tekijät, jotka vaikuttivat taudin puhkeamiseen. Siksi on aiheellista antaa

säännökset tällaisista tutkimuksista ja tiiviistä yhteistyöstä eri viranomaisten välillä.
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19) Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat kuuluvat tiettyjen tarttuvien spongiformisten

enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä

toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/20011

soveltamisalaan.

20) Jotta zoonooseista ja niiden aiheuttajista kerättyjä tietoja voitaisiin hyödyntää tehokkaasti,

olisi laadittava asianmukaiset säännöt kaikkien olennaisten tietojen vaihtamisesta. Tiedot olisi

kerättävä jäsenvaltioissa ja toimitettava komissiolle kertomuksina, jotka olisi toimitettava

edelleen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja asetettava myös julkisesti

saataville asianmukaisella tavalla ja viipymättä.

21) Kertomukset olisi toimitettava vuosittain. Joissakin olosuhteissa lisäselvitykset voivat

kuitenkin olla aiheellisia.

22) Voi olla aiheellista nimetä kansallisia ja yhteisön vertailulaboratorioita antamaan neuvoja ja

apua tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa zoonooseihin ja niiden aiheuttajiin

liittyvässä analysoinnissa ja testauksessa.

23) Tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyä neuvoston

päätöstä 90/424/ETY2 olisi muutettava niiden yksityiskohtaisten sääntöjen osalta, jotka

koskevat yhteisön osallistumista tiettyjen zoonoosien ja zoonoosien aiheuttajien seurantaa ja

valvontaa koskevien toimien rahoitukseen.

                                                
1 EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

asetuksella (EY) N:o 1494/2002 (EYVL L 225, 22.8.2002, s. 3).
2 EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä

2001/572/EY (EYVL L 203, 28.7.2001, s. 16).



14856/1/02 REV 1 JEB/tan 8
DG B I    FI

24) Olisi säädettävä aiheellisista menettelyistä, joiden mukaisesti voidaan muuttaa joitakin tämän

direktiivin säännöksiä tekniikan ja tieteen kehityksen huomioon ottamiseksi sekä

täytäntöönpano- ja siirtymätoimenpiteiden toteuttamiseksi.

25) Tekniikan ja tieteen kehityksen huomioon ottamiseksi olisi varmistettava komission ja

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

asetuksella (EY) N:o 178/2002.

26) Jäsenvaltiot eivät voi yksin toimien kerätä vertailukelpoisia tietoja perustaksi yhteisön tasolla

merkittävien zoonoottisten organismien riskinarvioinnille. Tällaisten tietojen keruu voidaan

toteuttaa paremmin yhteisön tasolla. Tämän vuoksi yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä

perustamissopimuksen 5 artiklassa esitetyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä

artiklassa esitetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tämä direktiivi ei ylitä sitä, mikä on

tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastuu seurantajärjestelmien perustamisesta ja

hoitamisesta tulisi olla jäsenvaltioilla.

27) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                                
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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I LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tavoite ja soveltamisala

1. Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, että zoonooseja, niiden aiheuttajia ja niihin

liittyvää mikrobilääkeresistenssiä seurataan asianmukaisesti ja ruokamyrkytysepidemioille tehdään

asianmukainen epidemiologinen tutkimus, jotta yhteisöstä voidaan kerätä tarvittavat tiedot

merkitsevien suuntauksien ja lähteiden arvioimiseksi.

2. Tämä direktiivi koskee

a) zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurantaa;

b) siihen liittyvän mikrobilääkeresistenssin seurantaa;

c) ruokamyrkytysepidemioiden epidemiologista tutkimista; ja

d) tietojen vaihtoa zoonooseista ja niiden aiheuttajista.

3. 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.
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2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan

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

2. tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'zoonoosilla' mitä tahansa tautia ja/tai tartuntaa, joka voi luonnollisella tavalla siirtyä suoraan

tai välillisesti eläimen ja ihmisen välillä;

b) 'zoonoosin aiheuttajalla' mitä tahansa virusta, bakteeria, sientä, loista tai muuta biologista

eliötä, joka voi aiheuttaa zoonoosin;

c) 'mikrobilääkeresistenssillä' tietyn lajin mikro-organismien kykyä säilyä hengissä tai jopa

kasvaa sellaisessa mikrobilääkepitoisuudessa, joka yleensä on riittävä saman lajin mikro-

organismien kasvun hillitsemiseksi tai niiden tappamiseksi;

d) 'ruokamyrkytysepidemialla' kahden tai useamman ihmisissä esiintyvän saman taudin ja/tai

tartunnan olemassaolon havaitsemista tietyissä olosuhteissa tai tilannetta, jossa tapausten

todettu määrä ylittää odotettavissa olevan määrän ja jossa tapaukset liittyvät tai voivat liittyä

samaan elintarvikelähteeseen; ja

e) 'seurannalla' zoonoosien ja niiden aiheuttajien sekä niihin liittyvän mikrobilääkeresistenssin

esiintymistä koskevien tietojen keräys-, analysointi- ja levitysjärjestelmää.



14856/1/02 REV 1 JEB/tan 11
DG B I    FI

3 artikla

Yleiset velvoitteet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että zoonoosien ja niiden aiheuttajien sekä niihin liittyvän

mikrobilääkeresistenssin esiintymistä koskevien tietojen keräämisessä, analysoinnissa ja

julkaisemisessa viipymättä noudatetaan tämän direktiivin säännöksiä ja kaikkia sen nojalla

annettuja säännöksiä.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä tämän direktiivin 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 toimi yhteysviranomaisena

komission kanssa; ja

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

direktiivin vaatimusten asianmukainen täytäntöönpaneminen varmistetaan.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että niiden tämän direktiivin soveltamista varten

nimeämä toimivaltainen viranomainen tekee tai toimivaltaiset viranomaiset tekevät yleisten tietojen

ja tarvittaessa erityistietojen vapaaseen vaihtoon perustuvaa tehokasta ja jatkuvaa yhteistyötä

a) eläinten terveyttä koskevassa yhteisön lainsäädännössä tarkoitettujen toimivaltaisten

viranomaisten kanssa;

b) rehuja koskevassa yhteisön lainsäädännössä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten

kanssa;

c) elintarvikehygieniaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä tarkoitettujen toimivaltaisten

viranomaisten kanssa;



14856/1/02 REV 1 JEB/tan 12
DG B I    FI

d) päätöksen N:o 2119/98/EY 1 artiklassa tarkoitettujen tahojen ja/tai viranomaisten kanssa;

e) muiden asianomaisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

4. Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että toimivaltaisen viranomaisen asiaa käsittelevät

virkamiehet tai 2 kohdassa mainitut toimivaltaiset viranomaiset suorittavat tarvittaessa

asianmukaisen eläinlääketieteen, mikrobiologian tai epidemiologian alan perus- ja

jatkokoulutuksen.

II LUKU

ZOONOOSIEN JA NIIDEN AIHEUTTAJIEN SEURANTA

4 artikla

Zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurantaan sovellettavat yleiset säännöt

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä merkityksellisiä ja vertailukelpoisia tietoja, joiden perusteella

voidaan tunnistaa ja kuvata vaarat, arvioida altistumista ja kuvailla zoonooseihin ja niiden

aiheuttajiin liittyviä riskejä.

2. Seurantaa sovelletaan elintarvikeketjun sellaiseen vaiheeseen tai sellaisiin vaiheisiin, jolloin

se on asianmukaisinta kyseisten zoonoosien tai niiden aiheuttajien vuoksi, toisin sanoen:

a) alkutuotannon tasolla; ja/tai

b) elintarvikeketjun muissa vaiheissa elintarvikkeet ja rehut mukaan lukien.
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3. Seuranta koskee liitteessä I olevassa A-osassa lueteltuja zoonooseja ja niiden aiheuttajia.

Jäsenvaltion epidemiologisen tilanteen kannalta perustelluissa tapauksissa on seurattava myös

liitteessä I olevassa B-osassa lueteltuja zoonooseja ja niiden aiheuttajia.

4. Liitettä I voidaan muuttaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti

zoonoosien tai niiden aiheuttajien lisäämiseksi luetteloihin tai poistamiseksi niistä ottaen huomioon

erityisesti seuraavat perusteet:

a) esiintyminen eläinpopulaatioissa ja väestössä sekä rehuissa ja elintarvikkeissa;

b) vakavuus ihmiselle;

c) eläinten ja ihmisten terveydenhoidolle sekä rehu- ja elintarvikealan yrityksille koituvat

taloudelliset seuraukset;

d) epidemiologiset suuntaukset eläinpopulaatioissa ja väestössä sekä rehuissa ja elintarvikkeissa.

5. Seuranta perustuu jäsenvaltioissa käytössä oleviin järjestelmiin.

Tarvittaessa voidaan tietojen keräämisen ja vertailun helpottamiseksi kuitenkin antaa

yksityiskohtaiset säännöt liitteessä I lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta

12 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ja ottaen huomioon muut eläinten terveyttä,

elintarvikehygieniaa ja ihmisten tarttuvia tauteja koskevat yhteisön säännöt.
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Tällaisissa yksityiskohtaisissa säännöissä on vahvistettava zoonoosien ja niiden aiheuttajien

seurantaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Niissä voidaan käsitellä erityisesti seuraavia seikkoja:

a) eläinpopulaatio tai eläinten alapopulaatiot taikka elintarvikeketjun vaiheet, joihin seuranta

kohdistuu;

b) kerättävien tietojen laji ja tyyppi;

c) tapausten määrittely;

d) näytteenottosuunnitelmassa käytettävät kaavat;

e) tutkimuksissa käytettävät laboratoriomenetelmät; ja

f) raportointiväli ja ohjeet paikallis-, alue- ja keskusviranomaisten väliselle raportoinnille.

6. Harkitessaan, ehdotetaanko 5 kohdan mukaisia yksityiskohtaisia sääntöjä zoonoosien ja

niiden aiheuttajien rutiiniseurannan yhdenmukaistamiseksi, komissio asettaa etusijalle liitteessä I

olevassa A-osassa luetellut zoonoosit ja niiden aiheuttajat.
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5 artikla

Koordinoidut seurantaohjelmat

1. Jos 4 artiklan mukaisen rutiiniseurannan avulla kerätyt tiedot eivät ole riittäviä, voidaan

12 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen laatia koordinoituja seurantaohjelmia, jotka

koskevat yhtä tai useampaa zoonoosia ja/tai zoonoosin aiheuttajaa. Koordinoituja seurantaohjelmia

voidaan laatia erityisesti silloin, kun havaitaan erityisiä tarpeita arvioida riskejä tai vahvistaa

zoonooseihin tai niiden aiheuttajiin liittyviä viitearvoja jäsenvaltioissa tai yhteisön tasolla.

2. Koordinoituja seurantaohjelmia laadittaessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen

(EY) N:o …/… liitteessä I tarkoitetuissa eläinpopulaatioissa havaitut zoonoosit ja niiden aiheuttajat.

3. Vähimmäissäännöt koordinoitujen seurantaohjelmien laatimisesta annetaan liitteessä III.

6 artikla

Elintarvikealan toimijoiden velvollisuudet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että elintarvikealan toimijat tehdessään tutkimuksia

4 artiklan 2 kohdan mukaisesti seurannan piiriin kuuluvien zoonoosien ja niiden aiheuttajien

esiintymisestä:

a) säilyttävät tulokset ja järjestävät kaikkien asiaankuuluvien isolaattien säilyttämisen

viranomaisen erikseen määrittelemän ajan; ja
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b) toimittavat tulokset tai isolaatit toimivaltaiselle viranomaiselle tämän pyynnöstä.

2. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt voidaan vahvistaa

12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

III LUKU

MIKROBILÄÄKERESISTENSSI

7 artikla

Mikrobilääkeresistenssin seuranta

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava liitteessä II säädettyjen vaatimusten mukaisesti, että

seurannalla saadaan vertailukelpoiset tiedot zoonoosien aiheuttajien ja muiden sellaisten

aiheuttajien mikrobilääkeresistenssin esiintymisestä, jotka voivat olla vaaraksi kansanterveydelle.

2. Tällainen seuranta täydentäisi ihmisistä eristettyjen isolaattien seurantaa, jota säännellään

päätöksellä N:o 2119/98/EY.

3. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt on annettava 12 artiklan

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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IV LUKU

RUOKAMYRKYTYSEPIDEMIAT

8 artikla

Ruokamyrkytysepidemioiden epidemiologinen tutkiminen

1. Kun elintarvikealan toimija toimittaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen

(EY) N:o 178/2002 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseinen

elintarvike tai siitä otettu asianmukainen näyte säilytetään, jotta sen tutkimista laboratoriossa tai

minkään ruokamyrkytysepidemian tutkimista ei estetä.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on aloitettava ruokamyrkytysepidemioiden tutkiminen

yhteistyössä päätöksen N:o 2119/98/EY 1 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten kanssa. Tämän

tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa ruokamyrkytysepidemian epidemiologisesta luonteesta,

mahdollisesti kyseessä olevista elintarvikkeista ja ruokamyrkytysepidemian puhkeamisen

mahdollisista syistä. Tutkimukseen on mahdollisuuksien mukaan sisällyttävä asianmukaiset

epidemiologiset ja mikrobiologiset tutkimukset. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava

komissiolle (joka lähettää sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle) tutkimustuloksista

yhteenveto, jossa on liitteessä IV olevassa E-osassa tarkoitetut tiedot.

3. Yksityiskohtaiset säännöt ruokamyrkytysepidemioiden tutkimisesta voidaan antaa 12 artiklan

2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta

tuoteturvallisuudesta, ihmisten tarttuvien tautien ehkäisemistä ja valvontaa koskevasta

ennakkovaroitus- ja reagointijärjestelmästä, elintarvikehygieniasta ja elintarvikelainsäädäntöä

koskevista yleisistä vaatimuksista, erityisesti elintarvikkeisiin ja rehuihin hätätilanteissa

sovellettavien toimenpiteiden sekä elintarvikkeiden ja rehujen markkinoilta poistamisen

menettelyjen osalta, annettujen yhteisön säännösten soveltamista.
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V LUKU

TIETOJEN VAIHTO

9 artikla

Zoonoosien, niiden aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin

suuntausten ja lähteiden arviointi

1. Jäsenvaltioiden on arvioitava zoonoosien, niiden aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin

suuntauksia ja lähteitä alueellaan.

Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä

zoonoosien, niiden aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin suuntauksista ja lähteistä kertomus, joka

kattaa edellisen vuoden aikana 4, 7 ja 8 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot. Kertomukset ja niiden

mahdolliset yhteenvedot on pidettävä julkisesti saatavilla.

Kertomuksissa on oltava myös asetuksen (EY) N:o …/… 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa

tarkoitetut tiedot.

Kertomuksia koskevat vähimmäisvaatimukset annetaan liitteessä IV. Yksityiskohtaisia sääntöjä

kertomusten arvioinnista, myös kertomusten muodosta ja vähimmäistiedoista, jotka niiden on

sisällettävä, voidaan antaa 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Olosuhteiden sitä vaatiessa komissio voi pyytää tiettyjä lisätietoja. Jäsenvaltioiden on toimitettava

komissiolle selvityksiä pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.
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2. Komissio lähettää 1 kohdassa tarkoitetut kertomukset Euroopan

elintarviketurvallisuusviranomaiselle, joka tutkii ne ja julkistaa marraskuun loppuun mennessä

yhteenvedon zoonoosien, niiden aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin suuntauksista ja lähteistä

yhteisössä.

Yhteenvedon laatimisessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen voi ottaa huomioon myös

muita tietoja, jotka on saatu yhteisön lainsäädännön ja erityisesti seuraavien säädösten nojalla:

– direktiivin 64/432/ETY 8 artikla,

– direktiivin 89/397/ETY 14 artiklan 2 kohta1,

– päätöksen 90/424/ETY 24 artikla,

– päätöksen 2119/98/EY 4 artikla.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 5 artiklan mukaisesti laadittujen koordinoitujen

seurantaohjelmien tulokset. Komissio lähettää tulokset Euroopan

elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Tulokset ja niiden mahdolliset yhteenvedot on julkistettava.

VI LUKU

LABORATORIOT

10 artikla

Yhteisön ja kansalliset vertailulaboratoriot

1. Voidaan nimetä yksi tai useampi yhteisön vertailulaboratorio zoonoosien ja niiden

aiheuttajien sekä niihin liittyvän mikrobilääkeresistenssin analysointia ja testausta varten 12 artiklan

2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

                                                
1 Neuvoston direktiivi 89/397/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989, virallisesta

elintarvikkeiden tarkastuksesta (EYVL L 186, 30.6.1989, s. 23).
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2. Yhteisön vertailulaboratorioiden vastuualueet ja tehtävät, erityisesti niiden ja kansallisten

vertailulaboratorioiden tehtävien koordinoinnin osalta, vahvistetaan 12 artiklan 2 kohdassa

säädettyä menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen 90/424/ETY asiaa

koskevien säännösten soveltamista.

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset vertailulaboratoriot jokaiselle alalle, jolle on

perustettu yhteisön vertailulaboratorio, ja ilmoitettava tästä komissiolle.

4. Joitakin kansallisten vertailulaboratorioiden vastuualueita ja tehtäviä, erityisesti niiden ja

jäsenvaltioissa sijaitsevien toimivaltaisten laboratorioiden tehtävien koordinoinnin osalta, voidaan

vahvistaa 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

VII LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO

11 artikla

Liitteiden muutokset ja siirtymä- tai täytäntöönpanotoimenpiteet

Liitteitä II, III ja IV voidaan muuttaa ja asianmukaisia siirtymä- tai täytäntöönpanotoimenpiteitä

voidaan toteuttaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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12 artikla

Komiteamenettely

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

perustettu asetuksella (EY) N:o 178/2002, tai tarvittaessa päätöksen 2119/98/EY nojalla perustettu

komitea.

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.

13 artikla

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuuleminen

Komissio kuulee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista kaikissa sellaisissa tämän direktiivin

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

ennen kuin tekee ehdotuksia liitteiden I tai II muuttamiseksi tai ennen kuin laatii 5 artiklan mukaista

koordinoitua seurantaohjelmaa.
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14 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät

lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään ...*. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle

viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä viimeistään ...**.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

VIII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 92/117/ETY ...** alkaen.

                                                
* neljä kuukautta direktiivin voimaantulopäivästä.
** kuusi kuukautta direktiivin voimaantulopäivästä.
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Jäsenvaltioiden direktiivin 92/117/ETY 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet,

kyseisen direktiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti täytäntöön pannut toimenpiteet sekä 8 artiklan

3 kohdan mukaisesti hyväksytyt suunnitelmat ovat kuitenkin voimassa siihen asti, kun vastaavat

valvontaohjelmat on hyväksytty asetuksen (EY) N:o .../... 5 artiklan säännösten mukaisesti.

16 artikla

Päätöksen 90/424/ETY muuttaminen

Muutetaan neuvoston päätös 90/424/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 29 artikla seuraavasti:

"29 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat hakea yhteisön tukea liitteessä olevassa 2 ryhmässä lueteltujen

zoonoosien seurantaa ja valvontaa varten 24 artiklan 2–11 kohdassa tarkoitettujen säännösten

mukaisesti.

2. Yhteisön tuki zoonoosien valvontaa varten otetaan käyttöön osana salmonellan ja

muiden elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien aiheuttajien valvonnasta annetun

asetuksen (EY) N:o .../…[*] 5 artiklassa tarkoitettua kansallista ohjelmaa. Yhteisön tuen määrä

on enintään 50 prosenttia pakollisten valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanon kustannuksista.

____________________
* EYVL L …"
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2. Lisätään artikla seuraavasti:

"29 a artikla

Jäsenvaltiot voivat hakea 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yhteisön tukea direktiivin 92/117/ETY

perusteella hyväksyttyyn kansalliseen ohjelmaan siihen päivään saakka, jona vastaavat

valvontaohjelmat hyväksytään asetuksen (EY) N:o .../… 6 artiklan mukaisesti."

3. Lisätään liitteessä olevaan 2 ryhmään seuraavat luetelmakohdat:

"– kampylobakterioosi ja sen aiheuttajat

– listerioosi ja sen aiheuttajat

– salmonelloosi (zoonoottinen salmonella) ja sen aiheuttajat

– trikinoosi ja sen aiheuttajat

– verosytotoksigeeninen Escherichia coli (EHEC)."

17 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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18 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

A. Zoonoosit ja niiden aiheuttajat, jotka on sisällytettävä seurantaan

– Bruselloosi ja sen aiheuttajat

– Kampylobakterioosi ja sen aiheuttajat

– Ekinokokkoosi ja sen aiheuttajat

– Listerioosi ja sen aiheuttajat

– Salmonelloosi ja sen aiheuttajat

– Trikinoosi ja sen aiheuttajat

– Mycobacterium bovis -bakteerin aiheuttama tuberkuloosi

– Verosytotoksigeeninen Escherichia coli (EHEC)

B. Zoonoosit ja niiden aiheuttajat, joita on seurattava epidemiologisen tilanteen mukaan

1. Virusperäiset zoonoosit

– Kalikivirus

– Hepatiitti A-virus

– Influenssavirus

– Rabies (raivotauti)

– Niveljalkaisten levittämät virukset
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2. Bakteeriperäiset zoonoosit

– Borrelioosi ja sen aiheuttajat

– Botulismi ja sen aiheuttajat

– Leptospiroosi ja sen aiheuttajat

– Psittakoosi ja sen aiheuttajat

– Muu kuin A kohdassa tarkoitettu tuberkuloosi

– Vibrioosi ja sen aiheuttajat

– Yersinioosi ja sen aiheuttajat

3. Loisperäiset zoonoosit

– Anisakiaasi ja sen aiheuttajat

– Kryptosporidioosi ja sen aiheuttajat

– Systiserkoosi ja sen aiheuttajat

– Toksoplasmoosi ja sen aiheuttajat

4. Muut zoonoosit ja niiden aiheuttajat

________________________
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LIITE II

7 artiklan mukaiset mikrobilääkeresistenssin seurantaa koskevat vaatimukset

A. Yleiset vaatimukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 7 artiklassa säädetystä mikrobilääkeresistenssin

seurantajärjestelmästä saadaan vähintään seuraavat tiedot:

1. seurantaan otetut eläinlajit;

2. seurantaan otettavat bakteerilajit ja/tai -kannat;

3. seurannassa käytetty näytteenottomenetelmä;

4. seurantaan otetut mikrobilääkkeet;

5. resistenssin havaitsemisessa käytetyt laboratoriomenetelmät;

6. mikrobi-isolaattien tunnistamisessa käytetyt laboratoriomenetelmät;

7. tietojen keräämisessä käytetyt menetelmät.

B. Erityiset vaatimukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seurantajärjestelmästä saadaan merkityksellistä tietoa

vähintään edustavasta määrästä Salmonella spp.-, Campylobacter jejuni- ja Campylobacter

coli -bakteerien isolaatteja, jotka on saatu nautaeläimistä, sioista ja siipikarjasta, ja näistä

lajeista johdetuista eläinperäisistä elintarvikkeista.
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LIITE III

5 artiklassa tarkoitetut koordinoidut seurantaohjelmat

Kun koordinoitu seurantaohjelma laaditaan, sen osalta on määritettävä vähintään seuraavat

ominaisuudet:

– tarkoitus

– kesto

– maantieteellinen alue

– seurattavat zoonoosit ja/tai niiden aiheuttajat

– näytteiden tyyppi ja muut pyydetyt tiedot

– näytteidenottoa koskevat vähimmäiskaavat

– laboratoriokoemenetelmien tyyppi

– toimivaltaisten viranomaisten tehtävät

– myönnettävät resurssit

– arvio kustannuksista ja selvitys siitä, miten ne rahoitetaan, ja

– menetelmät ja määräajat, joita noudatetaan ohjelman tulosten raportoinnissa.

________________________
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LIITE IV

9 artiklan 1 kohdan mukaisia kertomuksia koskevat vaatimukset

Edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

A–D-osia sovelletaan 4 tai 7 artiklan mukaisesti suoritetusta seurannasta laadittuihin kertomuksiin.

E-osaa sovelletaan 8 artiklan mukaisesti suoritetusta seurannasta laadittuihin kertomuksiin.

A. Kunkin zoonoosin ja sen aiheuttajan osalta on kuvailtava vähintään kerran seuraavat seikat

(myöhemmin riittää muutosten ilmoittaminen):

a) seurantajärjestelmät (näytteenottotavat, näytteenottotiheys, näytteen laji, tapauksen

määrittely, käytetyt taudinmääritysmenetelmät)

b) rokottaminen ja muut ennalta ehkäisevät toimet

c) valvontajärjestelmä ja soveltuvin osin ohjelmat

d) toimenpiteet positiivisen löydöksen tai yksittäisen tapauksen havaitsemisen yhteydessä

e) käytetyt ilmoitusjärjestelmät

f) taudin ja/tai tartunnan historia kyseisessä maassa.

B. Joka vuosi on esitettävä seuraavat tiedot:

a) mahdollisesti seurattava eläinpopulaatio (ja päivämäärä, jolta numerotiedot ovat)

– karjojen tai parvien lukumäärä
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– eläinten kokonaislukumäärä ja

– tarvittaessa myös käytetyt tuotantomenetelmät;

b) seurantaan osallistuvien laboratorioiden ja laitosten lukumäärä ja yleiskuvaus.

C. Kustakin zoonoosin aiheuttajasta ja tietoluokasta on vuosittain esitettävä seuraavat seikat

seurauksineen:

a) aikaisemmin kuvailtujen järjestelmien muutokset

b) aikaisemmin kuvailtujen menetelmien muutokset

c) tulokset tutkimuksista, muusta tyypittämisestä tai muusta luonnehdinnasta

laboratorioissa (kunkin luokan osalta erikseen)

d) kansallinen arvio viimeaikaisesta tilanteesta, suuntauksesta ja tartunnan lähteistä

e) taudin merkitys eläimistä ihmisiin tarttuvana tautina

f) eläimistä ja elintarvikkeista tehtyjen löydösten yhteys ihmisissä todettuihin tapauksiin

ihmisten saamien tartuntojen lähteenä

g) tunnustetut valvontastrategiat, joita voidaan käyttää vähentämään tai ehkäisemään riskiä

zoonoosin aiheuttajan siirtymisestä ihmisiin

h) tarvittaessa jäsenvaltiossa päätetyt erityistoimet tai koko yhteisölle ehdotetut

erityistoimet viimeaikaisen tilanteen perusteella.
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D. Tutkimustulosten raportointi

Tulosten ilmoittamisen yhteydessä on aina annettava tutkittujen epidemiologisten yksikköjen

(parvi, karja, näyte, erä) lukumäärä ja positiivisten näytteiden lukumäärä tapausmäärittelyn

mukaan. Tulosten yhteydessä ilmoitetaan tarvittaessa zoonoosin tai sen aiheuttajan

maantieteellinen levinneisyys.

E. Ruokamyrkytysepidemioita koskevat tiedot:

a) kaikkien ruokamyrkytysepidemioiden yhteismäärä vuoden aikana

b) näihin ruokamyrkytysepidemioihin kuolleiden ja sairastuneiden henkilöiden määrä

c) ruokamyrkytysepidemian puhkeamisen aiheuttaja, mahdollisuuksien mukaan myös

aiheuttajan serotyyppi tai muu varma kuvaus ruokamyrkytysepidemian aiheuttajasta;

selvitys syistä, jos ruokamyrkytysepidemian aiheuttajaa ei ole voitu tunnistaa

d) ruokamyrkytysepidemioiden yhteys elintarvikkeisiin tai muihin mahdollisiin tartunnan

välittäjiin

e) tiedot paikasta, jossa epäilty elintarvike on tuotettu/ostettu/hankittu/nautittu

f) asiaan vaikuttavat seikat, esimerkiksi hygieniapuutteet elintarvikkeiden jalostusketjussa.

=====================
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I JOHDANTO

Komissio teki elokuussa 2001 ehdotuksen direktiiviksi tiettyjen zoonoosien ja niiden

aiheuttajien seurannasta.

Euroopan parlamentti antoi ehdotusta koskevan lausuntonsa toukokuussa 2002.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa helmikuussa 2002.1

Tarkasteltuaan näitä lausuntoja neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 20. helmikuuta

2003.

II EHDOTUKSEN TAVOITE

Direktiiviehdotuksen päätavoitteet ovat seuraavat:

a) zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannan parantaminen,

b) siihen liittyvän mikrobilääkeresistenssin seuranta,

c) elintarvikeperäisten tautitapausten epidemiologisen tutkimuksen lisääminen ja

d) zoonooseja ja niiden aiheuttajia koskevan tiedonvaihdon edistäminen.

                                                
1 Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa.
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III YHTEISEN KANNAN ANALYYSI

A. Johdanto

Neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission välillä ei ole mielipide-eroja

direktiivin pääperiaatteista. Kyseiset kolme toimielintä ovat yhtä mieltä erityisesti

siitä, että

● tietojen on oltava vertailukelpoisia,

● seurannan olisi periaatteessa koskettava elintarvikeketjun kaikkia vaiheita,

● mikrobilääkeresistenssin seurannan soveltamisalan osalta tarvitaan

joustavuutta.

Näin ollen neuvoston vahvistamaan yhteiseen kantaan on sisällytetty pääosa

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymistä tarkistuksista.

Komissio hyväksyy nämä tarkistukset ja muut sen alkuperäiseen ehdotukseen

tehdyt muutokset.

B. Zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannan soveltamisala ja tavoite

Neuvosto katsoo, että zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannan olisi

periaatteessa koskettava elintarvikeketjun kaikkia vaiheita, elintarvikkeet ja rehut

mukaan lukien. Se katsoo myös, että seurannan tavoitteena on oltava

vertailukelpoisten tietojen keruu. yhteinen kanta vastaa näin ollen Euroopan

parlamentin asiaa koskevia tarkistuksia.1

Yhteisessä kannassa selvennetään niitä säännöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden
seurantajärjestelmien yhdenmukaistamista.2 Yhdenmukaistamisen tarkoituksena on säätää
vähimmäisvaatimuksista. Se koskee ensisijaisesti niitä zoonooseja ja niiden aiheuttajia, joiden
osalta seuranta olisi pakollista kaikissa jäsenvaltioissa.

                                                
1 Tarkistukset 1, 6, 9, 10, 12 ja 14. Johdanto-osan 10 kappale; 3 artiklan 3 kohta;

4 artiklan 1, 2 ja 5 kohta.
2 4 artiklan 5 ja 6 kohta.
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Yhteisessä kannassa täsmennetään myös, että koordinoituja seurantaohjelmia

laaditaan ainoastaan, jos rutiiniseurannan avulla kerätyt tiedot eivät ole riittäviä.1

C. Mikrobilääkeresistenssin seuranta

Neuvosto katsoo, että mikrobilääkeresistenssin esiintyminen on huolestuttavaa,

että sen seurannan olisi oltava ensisijaisessa asemassa ja että tämän seurannan

soveltamisalan suhteen olisi oltava joustavuutta. Yhteinen kanta vastaa näin ollen

Euroopan parlamentin asiaa koskevia tarkistuksia.2

Kuitenkin zoonoosien aiheuttajien ja muiden bakteriologisten taudinaiheuttajien

seurannan sijaan se mahdollistaa zoonoosien aiheuttajien seurannan lisäksi

muiden taudinaiheuttajien seurannan, jos ne voivat olla vaaraksi

kansanterveydelle. Tämä lisää joustavuutta samalla kun varmistetaan, että

seuranta kohdistuu niihin taudinaiheuttajiin, jotka voivat olla vaaraksi terveydelle.

Lisäksi yhteisessä kannassa laajennetaan alun perin mikrobilääkeresistenssin

seurantaan sovellettavien erityisvaatimusten soveltamisala kattamaan tietyt

eläinperäiset tuotteet.

D. Selvityksille asetettava määräaika

Neuvosto katsoo, että tietojen keruun ja analysoinnin olisi tapahduttava niin

nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista. Yhteiseen kantaan on näin ollen

sisällytetty ne Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka vastaavat tätä tavoitetta3,

mutta ei niitä, joilla olisi asetettu mahdottomia määräaikoja.4

                                                
1 5 artiklan 1 kohta.
2 Tarkistukset 3, 26, 28, 30, 31 ja 33. Johdanto-osan 16 kappale; 7 artikla; liite II.
3 Tarkistukset 4, 8, 29 ja 32. Johdanto-osan 21 kappale.
4 Tarkistus 20.
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E. Elintarvikealan toimijoiden velvollisuudet

Yhteinen kanta on yhdenmukainen sen Euroopan parlamentin tarkistuksen kanssa,

jossa täsmennetään, että elintarvikealan toimijat voivat periaatteessa tehdä

tutkimuksia seurannan piiriin kuuluvien zoonoosien ja niiden aiheuttajien

esiintymisestä.1 Lisäksi elintarvikeperäisten tautitapausten tutkimisen

helpottamiseksi yhteisessä kannassa edellytetään, että elintarvikealan toimijat

säilyttävät asiaankuuluvat isolaatit ja pyynnöstä toimittavat ne toimivaltaiselle

viranomaiselle. Siinä säädetään myös näitä velvollisuuksia koskevien

yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta.2

F. Komiteamenettely

Neuvosto katsoo, että liitteisiin sisältyviä teknisiä säännöksiä olisi voitava

muuttaa komiteamenettelyä käyttäen, mutta että näitä muutoksia koskevien

kriteerien olisi sisällyttävä artikloihin.

Se katsoo myös, että komission olisi tarvittaessa kuultava joko elintarvikeketjua ja

eläinten terveyttä käsittelevää komiteaa tai päätöksellä 2119/98/EY perustettua

komiteaa. Oikeudellisista syistä komissio ei kuitenkaan voi kuulla molempia

komiteoita samasta ehdotuksesta.

Yhteinen kanta vastaa näin ollen Euroopan parlamentin asiaa koskevien

tarkistusten tavoitetta.3

                                                
1 Tarkistus 19. 6 artiklan 1 kohta.
2 6 artiklan 2 kohta.
3 Tarkistukset 13, 23 ja 25. 4 artiklan 4 kohta; 12 artiklan 1 kohta.
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G. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuuleminen

Yhteisessä kannassa edellytetään, että komissio kuulee Euroopan

elintarviketurvallisuusviranomaista ennen kuin se ehdottaa

� muutoksia liitteessä I olevaan luetteloon zoonooseista ja niiden aiheuttajista,

jotka on sisällytettävä seurantaan,

� muutoksia liitteessä II oleviin mikrobilääkeresistenssin seurantaa koskeviin

yksityiskohtaisiin sääntöihin tai

� koordinoitujen seurantaohjelmien laatimista.1

Neuvosto ei kuitenkaan katso, että kuulemisen olisi oltava automaattista. Muissa

tapauksissa komissiolla olisi oltava jonkin verran harkintavaltaa sen

varmistamiseksi, että elintarviketurvallisuusviranomainen voi keskittyä

kansanterveyden kannalta tärkeimpiin kysymyksiin.

Yhteinen kanta ei näin ollen vastaa Euroopan parlamentin asiaa koskevaa

tarkistusta.2

H. Yhteisön rahoitusosuus

Zoonoosien valvontaa koskevaa asetusta koskevassa yhteisessä kannassa

säädetään, että komissio antaa rahoituskysymyksiä koskevan raportin kolmen

vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta ja liittää siihen tarvittaessa

asianmukaiset ehdotukset.

Jotta raportin sisältöön tai komission mahdollisten ehdotusten käsittelyyn

Euroopan parlamentissa ja neuvostossa ei vaikuteta ennalta, direktiiviä koskevassa

yhteisessä kannassa on muutettu päätöksen 90/424/ETY 29 artiklaa koskevaa

muutosta.

                                                
1 13 artikla.
2 Tarkistus 22.
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Muutetun muutoksen mukaan pakollisten valvontatoimenpiteiden

täytäntöönpanon kustannuksiin on periaatteessa mahdollista saada yhteisön

rahoitusta, joka on enintään 50 prosenttia näistä kustannuksista. Tämän

mahdollistaa sen, että päätös yhteisön rahoitusosuuteen varattavista määrärahoista

voidaan tehdä komission raportin perusteella.

I. Seurantaan sisältyvät zoonoosit ja niiden aiheuttajat

Neuvosto katsoo, että direktiivissä olisi mainittava selvästi, että luetteloon niistä

zoonooseista ja niiden aiheuttajista, joita on seurattava epidemiologisen tilanteen

mukaan, sisältyvät kaikki niveljalkaisten levittämät virukset (eikä pelkästään

punkkien levittämät virukset). Euroopan parlamentin asiaa koskeva tarkistus

sisältyy näin ollen yhteiseen kantaan.1

Neuvosto katsoo, että on ennenaikaista tehdä kryptosporidioosin seurannasta

pakollista kaikissa jäsenvaltioissa. Sen seurannan olisi riiputtava

epidemiologisesta tilanteesta. Yhteisessä kannassa tämä zoonoosi sisältyy näin

ollen liitteessä I olevan B osan luetteloon. Neuvosto hyväksyy kuitenkin sen, että

näitä luetteloita olisi voitava muuttaa komiteamenettelyä käyttäen erityisesti

epidemiologisten kehityssuuntausten huomioon ottamiseksi.

J. Suhde muuhun lainsäädäntöön

Yhteiseen kantaa sisältyy muutoksia, joilla varmistetaan yhdenmukaisuus

asetuksen (EY) N:o 178/2002 kanssa.2 Erityisesti 2 artiklassa tyydytään nyt

viittaamaan kyseisen asetuksen määritelmiin sen sijaan, että toistettaisiin joitain

niistä.

                                                
1 Tarkistus 24. Liite I, B osa.
2 Tarkistukset 2, 16 ja 17. Johdanto-osan 13 kappale; 8 artiklan 1 kohta; 13 artikla.
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K. Muut muutokset

Yhteiseen kantaan on sisällytetty myös ne Euroopan parlamentin tarkistukset,

jotka

● selventävät direktiivin soveltamisalaa,1

● edellyttävät jäsenvaltioiden viranomaisia osallistumaan säännöllisesti

koulutukseen,2

● edellyttävät tarvittaessa tuotantomenetelmien kuvaamista raporteissa.3

Yhteiseen kantaa ei ole sisällytetty yhtä tarkistusta, koska neuvosto katsoo, ettei

ole tarkoituksenmukaista edellyttää epidemiologisten ja mikrobiologisten

tutkimusten tekemistä kaikkien elintarvikeperäisten tautitapausten yhteydessä.

Pitäisi olla mahdollista suhteuttaa reaktio tautitapausten laajuuteen ja

vakavuuteen.4

Lopuksi komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna yhteisessä kannassa

● poistetaan tartuntatautien määritelmä, joka oli tarpeeton ja aiheutti

sekaannusta,

● sallitaan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi asetuksen kanssa, että

jäsenvaltiot nimeävät direktiivin soveltamista varten useamman kuin yhden

toimivaltaisen viranomaisen, edellyttäen että viranomaiset tekevät

yhteistyötä keskenään ja komissiota varten on olemassa yksi yhteyspiste,5

● vahvistetaan määräajat direktiivin saattamiselle osaksi kansallista

lainsäädäntöä ja direktiivin 92/117/ETY kumoamiselle (kuusi kuukautta

direktiivin voimaantulosta) sen varmistamiseksi, että tämä tapahtuu niin

pian kuin se on käytännössä mahdollista direktiivin antamispäivästä

riippumatta.6

                                                
1 Tarkistus 5. 1 artiklan 1 kohta.
2 Tarkistus 11. 3 artiklan 4 kohta.
3 Tarkistus 27. Liite IV.
4 Tarkistus 18.
5 3 artiklan 2 kohta.
6 14 ja 15 artikla.
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IV JOHTOPÄÄTÖKSET

Neuvosto on tyytyväinen siihen, että se on kyennyt sisällyttämään yhteiseen kantaansa

pääosan Euroopan parlamentin tarkistuksista ja että komissio hyväksyy nämä

tarkistukset sekä muut sen alkuperäiseen ehdotukseen tehdyt muutokset. Neuvosto

toivoo, että tämä mahdollistaa direktiivin antamisen nopeasti.

________________________
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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

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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– 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 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.



5771/03 ADD 1 sip/SJ/tan 4
DG B I    FI

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.


