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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV .../.../2003

av den

om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen,

om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och

om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 b i

detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 304 E, 30.10.2001, s. 250.
2 EGT C 94, 18.4.2002, s. 18.
3 Europaparlamentets yttrande av den 15 maj 2002, (ännu inte offentliggjort i EUT), rådets

gemensamma ståndpunkt av ... (ännu inte offentliggjord i EUT) samt Europaparlamentets
beslut av … (ännu inte offentliggjort i EUT).
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av följande skäl:

(1) I förteckningen i bilaga I till fördraget upptas levande djur och livsmedel av animaliskt

ursprung. Djurhållning inom lantbruket och utsläppande på marknaden av livsmedel av

animaliskt ursprung utgör en viktig inkomstkälla för lantbrukarna. En rationell utveckling av

denna sektor kan uppnås med hjälp av veterinära åtgärder i syfte att förbättra folk- och

djurhälsa inom gemenskapen.

(2) Det är av största vikt att människor skyddas mot sjukdomar och infektioner som direkt eller

indirekt kan överföras mellan djur och människor (zoonoser).

(3) Zoonoser som kan överföras genom livsmedel kan förorsaka mänskligt lidande och medföra

ekonomiska förluster för livsmedelsproducenter och livsmedelsindustrin.

(4) Zoonoser som överförs via andra källor än livsmedel, t.ex. genom kontakt med vilda djur och

sällskapsdjur, är också ett problem.

(5) I rådets direktiv 92/117/EEG av den 17 december 1992 om skyddsåtgärder mot specifika

zoonoser och zoonotiska agenser hos djur och animaliska produkter för att förhindra utbrott

av livsmedelsburna infektioner och förgiftningar1 föreskrivs att ett övervakningssystem för

vissa zoonoser skall införas, såväl i medlemsstaterna som på gemenskapsnivå.

                                                
1 EGT L 62, 15.3.1993, s. 38. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 1999/72/EG (EGT L 210, 10.8.1999, s. 12).



14856/1/02 REV 1 CM,IR/mm,cs,am 3
DG B I    SV

(6) Med hjälp av gemenskapens referenslaboratorium för zoonosepidemiologi samlar

kommissionen varje år in resultaten från övervakningen från medlemsstaterna och

sammanställer dem. Resultaten har offentliggjorts varje år sedan 1995. De ligger till grund för

utvärderingen av den nuvarande situationen beträffande zoonoser och zoonotiska smittämnen.

Systemen för insamling av uppgifter är dock inte harmoniserade och det är därför inte möjligt

att göra jämförelser mellan medlemsstaterna.

(7) Bestämmelser om övervakning och bekämpning av vissa zoonoser i djurpopulationer

återfinns i annan gemenskapslagstiftning. Sådana finns särskilt i rådets direktiv 64/432/EEG

av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin

inom gemenskapen1 när det gäller bovin tuberkulos och bovin brucellos. I rådets

direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och

getter inom gemenskapen2 behandlas ovin och kaprin brucellos. Detta direktiv bör inte leda

till onödig dubblering av dessa befintliga bestämmelser.

(8) Europaparlamentets och rådets framtida förordning om livsmedelshygien bör dessutom

innehålla bestämmelser om särskilda aspekter av förebyggande, bekämpning och övervakning

av zoonoser och zoonotiska smittämnen samt särskilda krav för livsmedlens mikrobiologiska

kvalitet.

                                                
1 EGT 121, 29.7.1964, s. 1977. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning

(EG) nr 1226/2002 (EGT L 179, 9.7.2002, s. 13).
2 EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut

2002/261/EG (EGT L 91, 6.4.2002, s. 31).
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(9) Enligt direktiv 92/117/EEG skall data samlas in om fall av zoonoser hos människor. Syftet

med Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att

bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i

gemenskapen1 är att främja insamlingen av sådana uppgifter och att förbättra förebyggandet

och bekämpningen av smittsamma sjukdomar i gemenskapen.

(10) En insamling av data om förekomsten av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur,

i livsmedel och foder och hos människor är nödvändig för att fastställa zoonosernas

utvecklingstendens och källor.

(11) Vetenskapliga kommittén för veterinära åtgärder till skydd för människors hälsa ansåg i sitt

yttrande om zoonoser av den 12 april 2000 att de åtgärder som vidtagits fram till denna

tidpunkt för att bekämpa livsmedelsburna zoonotiska infektioner var otillräckliga. Den ansåg

vidare att de epidemiologiska uppgifter som samlades in av medlemsstaterna var ofullständiga

och inte helt jämförbara. Kommittén rekommenderade därför att övervakningsåtgärderna

skulle förbättras och angav samtidigt olika alternativ för riskhantering. För att skydda

folkhälsan ansåg därför kommittén att framför allt Salmonella spp., Campylobacter spp.,

verotoxinproducerande Escherichia coli (VTEC), Listeria monocytogenes,

Cryptosporidium spp., Echinococcus granulosus/multilocularis och Trichinella spiralis borde

prioriteras.

                                                
1 EGT L 268, 3.10.1998, s. 1.
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(12) Det är följaktligen nödvändigt att förbättra de nuvarande system för övervakning och

insamling av data som infördes genom direktiv 92/117/EEG. Samtidigt kommer de särskilda

bekämpningsåtgärder som fastställs i direktiv 92/117/EEG att ersättas av de bestämmelser

som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../... av den ... om

bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen1.

Direktiv 92/117/EEG bör därför upphävas.

(13) Den nya ram för vetenskapliga yttranden och vetenskapligt stöd i frågor som rör säkra

livsmedel som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av

den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande

av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller

livsmedelssäkerhet2, bör användas för att samla in och analysera relevanta data.

(14) Vid behov bör övervakningen ske på en harmoniserad grund, för att data lättare skall kunna

samlas in och jämföras. Detta kommer att göra det möjligt att bedöma utvecklingstendenserna

för och källorna till zoonoser och zoonotiska smittämnen inom gemenskapen. De data som

samlas in bör, tillsammans med data från andra källor, ligga till grund för riskbedömningar av

zoonotiska organismer.

(15) De zoonoser som innebär störst risk för folkhälsan bör prioriteras. Övervakningssystemen bör

dock också underlätta upptäckten av zoonotiska sjukdomar som är under utveckling eller som

nyligen uppstått samt nya stammar av zoonotiska organismer.

                                                
1 Se s. ... i detta nummer av EGT.
2 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
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(16) Den alarmerande uppkomsten av resistens mot antimikrobiella substanser

(t.ex. antimikrobiella läkemedel och antimikrobiella fodertillsatser) är en företeelse som bör

övervakas. Det bör utfärdas bestämmelser för att en sådan övervakning skall omfatta inte bara

zoonotiska smittämnen utan också andra smittämnen, såvida dessa utgör en fara för

folkhälsan. Särskilt kan en övervakning av indikatororganismer vara lämplig. Dessa

organismer utgör en reservoar av resistenta gener, som de kan överföra till patogena bakterier.

(17) Vid sidan av den allmänna övervakningen kan särskilda behov göra det nödvändigt att

upprätta samordnade övervakningsprogram. Särskild uppmärksamhet bör ägnas de zoonoser

som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr .../...

(18) Om de undersöks ordentligt, ger livsmedelsburna utbrott av zoonoser möjlighet att identifiera

patogenen, det livsmedel som är inblandat samt de faktorer vid framställningen och

hanteringen av livsmedlet som bidragit till utbrottet. Bestämmelser bör därför antas om

sådana undersökningar och om ett nära samarbete mellan de olika myndigheterna.
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(19) Transmissibel spongiform encefalopati omfattas av Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för

förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform

encefalopati1.

(20) För att säkerställa en effektiv användning av de data som samlas in om zoonoser och

zoonotiska smittämnen bör lämpliga regler fastställas om utbytet av all relevant information.

Sådan information bör samlas in i medlemsstaterna och överlämnas till kommissionen i form

av rapporter, som bör skickas vidare till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och

utan dröjsmål göras tillgängliga för allmänheten på lämpligt sätt.

(21) Rapporterna bör lämnas in årligen. Om omständigheterna kräver det kan dock ytterligare

rapporter bli nödvändiga.

(22) Det kan vara lämpligt att utse nationella referenslaboratorier och referenslaboratorier i

gemenskapens regi för att ge råd och stöd till analys och provtagning av de zoonoser och

zoonotiska smittämnen som omfattas av detta direktiv.

(23) Rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet2 bör ändras

när det gäller tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens finansiella bidrag till vissa

åtgärder som rör övervakning och bekämpning av zoonoser och zoonotiska smittämnen.

                                                
1 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordning senast ändrad genom kommissionens förordning

(EG) nr 1494/2002 (EGT L 225, 22.8.2002, s. 3).
2 EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/572/EG (EGT L 203,

28.7.2001, s. 16).
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(24) Det bör fastställas ändamålsenliga förfaranden för att ändra vissa bestämmelser i detta

direktiv till följd av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att anta

tillämpningsföreskrifter och övergångsbestämmelser.

(25) För att ta kunna hänsyn till den tekniska och vetenskaplig utvecklingen bör ett nära och

välfungerande samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna säkerställas inom ramen

för den ständiga kommitté som inrättats genom förordning (EG) nr 178/2002.

(26) Medlemsstaterna kan inte på egen hand insamla jämförbara data för att skapa en grund för

riskbedömningen av zoonotiska organismer som har betydelse på gemenskapsnivå. Insamling

av sådana data kan lättare göras på gemenskapsnivå. Gemenskapen får därför vidta åtgärder

enligt subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i

samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ansvaret för att införa och upprätthålla övervakningssystemen bör ligga hos medlemsstaterna.

(27) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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KAPITEL I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och räckvidd

1. Syftet med detta direktiv är att se till att zoonoser, zoonotiska smittämnen och därtill kopplad

antimikrobiell resistens övervakas på ett ändamålsenligt sätt samt att livsmedelsburna utbrott

genomgår en ändamålsenlig epidemiologisk utredning för att göra det möjligt att i gemenskapen

samla in de data som är nödvändiga för att bedöma relevanta trender och källor.

2. Direktivet omfattar följande:

a) Övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen.

b) Övervakning av därtill kopplad antimikrobiell resistens.

c) Epidemiologisk undersökning av livsmedelsburna utbrott.

d) Utbyte av information om zoonoser och zoonotiska smittämnen.

3. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av mer specifika gemenskapsbestämmelser om

djurhälsa, foder, livsmedelshygien, smittsamma sjukdomar hos människor, hälsa och säkerhet på

arbetsplatsen, genteknik och transmissibel spongiform encefalopati.
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Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande definitioner:

1. Definitionerna i förordning (EG) nr 178/2002 skall användas.

2. Även följande definitioner skall användas:

a) zoonoser: alla typer av sjukdomar och/eller infektioner som på ett naturligt sätt direkt eller

indirekt kan överföras mellan djur och människor.

b) zoonotiska smittämnen: alla typer av virus, bakterier, svampar, parasiter samt andra biologiska

faktorer som sannolikt kan ge upphov till zoonoser.

c) antimikrobiell resistens: förmågan hos vissa arter av mikroorganismer att överleva eller växa

till vid en bestämd koncentration av ett antimikrobiellt ämne som vanligen är tillräckligt för

att hämma tillväxten hos eller av döda mikroorganismer av samma art.

d) livsmedelsburet utbrott: en incidens av två eller flera fall av samma sjukdom och/eller

infektion hos människor observerade under bestämda förhållanden, eller en situation där det

observerade antalet fall överstiger det förväntade antalet, och där dessa fall är eller förmodas

vara kopplade till samma livsmedelskälla.

e) övervakning: system för insamling, analys och spridning av data om förekomsten av

zoonoser, zoonotiska smittämnen och därtill kopplad antimikrobiell resistens.
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Artikel 3

Allmänna skyldigheter

1. Medlemsstaterna skall se till att data om förekomsten av zoonoser och zoonotiska smittämnen

samt förekomsten av därtill kopplad antimikrobiell resistens samlas in, analyseras och offentliggörs

utan dröjsmål i enlighet med kraven i detta direktiv och eventuella bestämmelser som antas

i enlighet med detta direktiv.

2. Varje medlemsstat skall utse en eller flera behöriga myndigheter som skall ansvara för

tillämpningen av detta direktiv och den skall underrätta kommissionen om detta. En medlemsstat

som utser mer än en behörig myndighet skall

a) underrätta kommissionen om vilken behörig myndighet som skall fungera som kontaktpunkt

vid kontakter med kommissionen, och

b) se till att de behöriga myndigheterna samarbetar så att bestämmelserna i detta direktiv blir

tillämpade på rätt sätt.

3. Varje medlemsstat skall se till att det etableras ett effektivt och kontinuerligt samarbete

grundat på ett fritt utbyte av allmän information och, om så är nödvändigt, särskilda data, mellan

den eller de behöriga myndigheter i medlemsstaten som ansvarar för tillämpningen av detta direktiv

och

a) de myndigheter som är behöriga när det gäller gemenskapens lagstiftning om djurhälsa,

b) de myndigheter som är behöriga när det gäller gemenskapens lagstiftning om foder,

c) de myndigheter som är behöriga när det gäller gemenskapens lagstiftning om

livsmedelshygien,
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d) de instanser och/eller myndigheter som avses i artikel 1 i beslut nr 2119/98/EG,

e) övriga berörda myndigheter och organisationer.

4. Medlemsstaterna skall se till att berörd personal på den behöriga myndighet eller de behöriga

myndigheter som avses i punkt 2 i nödvändig utsträckning genomgår lämplig grundutbildning

och vidareutbildning i veterinärmedicin, mikrobiologi och epidemiologi.

KAPITEL II

ÖVERVAKNING AV ZOONOSER OCH ZOONOTISKA SMITTÄMNEN

Artikel 4

Allmänna bestämmelser om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen

1. Medlemsstaterna skall samla in relevanta och jämförbara data som skall användas för att

identifiera och karakterisera faror, uppskatta exponeringsgrad samt för att karakterisera de risker

som är kopplade till zoonoser och zoonotiska smittämnen.

2. Övervakning skall utföras i det eller de led i livsmedelskedjan som är lämpligast med hänsyn

till den berörda zoonosen eller det berörda zoonotiska smittämnet, dvs.

a)  på primärproduktionsnivå och/eller

b) i andra led i livsmedelskedjan, inklusive i livsmedel och foder.
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3. Övervakningen skall omfatta de zoonoser och zoonotiska smittämnen som förtecknas i del A

i bilaga I. Om den epidemiologiska situationen i en medlemsstat motiverar det, skall även de

zoonoser och zoonotiska smittämnen som förtecknas i del B i bilaga I övervakas.

4. Bilaga I får ändras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 för att lägga till eller stryka

zoonoser eller zoonotiska smittämnen i den förteckning som finns där med beaktande av följande

kriterier:

a) Förekomst i djurpopulationer och befolkningsgrupper, foder och livsmedel.

b) Skadlighet för människors hälsa.

c) Ekonomiska konsekvenser för djur- och folkhälsovård samt för foder- och livsmedelsföretag.

d) Epidemiologiska trender i djurpopulationer och befolkningsgrupper, i foder och livsmedel.

5. Övervakningen skall grundas på befintliga system i medlemsstaterna.

När det är nödvändigt för att göra det lättare att sammanställa och jämföra data, får emellertid

närmare bestämmelser för övervakning av de zoonoser och zoonotiska smittämnen som förtecknas i

bilaga I fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 och med beaktande av andra

gemenskapsbestämmelser om djurhälsa, livsmedelshygien och smittsamma sjukdomar hos

människor.



14856/1/02 REV 1 CM,IR/mm,cs,am 14
DG B I    SV

I dessa närmare bestämmelser skall minimikraven för övervakning av vissa zoonoser och

zoonotiska smittämnen fastställas. De kan särskilt föreskriva följande:

a) De djurpopulationer eller subpopulationer eller led i livsmedelskedjan som övervakningen

skall omfatta.

b) Typer av data som skall samlas in.

c) Falldefinitioner.

d) Provtagningsplaner som skall användas.

e) Laboratoriemetoder som skall användas vid provtagning.

f) Hur ofta rapportering skall ske, inklusive riktlinjer för rapportering mellan lokala, regionala

och centrala myndigheter.

6. När kommissionen överväger förslag om detaljerade regler i enlighet med punkt 5 för att

harmonisera rutinövervakningen av zoonoser och zoonotiska smittämnen, skall den prioritera de

zoonoser och de zoonotiska smittämnen som finns förtecknade i del A i bilaga I.
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Artikel 5

Samordnade övervakningsprogram

1. Om de data som samlas in vid rutinövervakning enligt artikel 4 inte är tillräckliga, får

samordnade övervakningsprogram för en eller flera zoonoser och/eller zoonotiska smittämnen

införas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2. Samordnade övervakningsprogram får införas, i

synnerhet om särskilda behov kan identifieras, för att bedöma riskerna eller fastställa

jämförelsevärden beträffande zoonoser och/eller zoonotiska smittämnen på medlemsstats- eller

gemenskapsnivå.

2. Då sådana samordnade övervakningsprogram införs skall särskild hänvisning göras till de

zoonoser och zoonotiska smittämnen i olika djurpopulationer som anges i bilaga I till

förordning (EG) nr .../...

3. Minimikrav för införandet av de samordnade övervakningsprogrammen anges i bilaga III.

Artikel 6

Skyldigheter för livsmedelsföretagare

1. Medlemsstaterna skall se till att livsmedelsföretagare, när de utför undersökningar för att

upptäcka förekomsten av zoonoser och zoonotiska smittämnen som övervakas i enlighet med

artikel 4.2

a) sparar resultaten och ombesörjer att varje relevant isolat bevaras under en period som skall

fastställas av den behöriga myndigheten,
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b) förmedlar resultaten eller överlämnar isolaten till den behöriga myndigheten på begäran.

2. Detaljerade bestämmelser för genomförandet av denna artikel får fastställas i enlighet med

förfarandet i artikel 12.2.

KAPITEL III

ANTIMIKROBIELL RESISTENS

Artikel 7

Övervakning av antimikrobiell resistens

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med kraven i bilaga II, se till att det vid övervakningen

samlas in jämförbara data om förekomsten av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen

och, om dessa innebär ett hot mot folkhälsan, andra ämnen.

2. En sådan övervakning skall komplettera den övervakning av humana isolat som görs enligt

beslut nr 2119/98/EG.

3. Tillämpningsföreskrifter skall fastställas för denna artikel i enlighet med förfarandet i

artikel 12.2.
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KAPITEL IV

LIVSMEDELSBURNA UTBROTT

Artikel 8

Epidemiologiska utredningar av livsmedelsburna utbrott

1. Medlemsstaterna skall se till, när en livsmedelsföretagare lämnar information till den behöriga

myndigheten i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EG) nr 178/2002, att livsmedlet i fråga, eller

ett lämpligt prov av detta, bevaras på ett sådant sätt att det varken försvårar en laboratorieanalys

eller en utredning av livsmedelsburna utbrott.

2. Den behöriga myndigheten skall utreda livsmedelsburna utbrott i samarbete med de

myndigheter som avses i artikel 1 i beslut nr 2119/98/EG. Utredningen skall syfta till att få fram

uppgifter om utbrottets epidemiologiska profil, vilka livsmedel som kan vara berörda samt tänkbara

orsaker. Utredningen skall om möjligt inkludera relevanta epidemiologiska och mikrobiologiska

undersökningar. Den behöriga myndigheten skall överlämna en sammanfattande rapport till

kommissionen (som skall vidarebefordra den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet)

om resultaten av de utredningar som genomförts och med de upplysningar som anges i del E i

bilaga IV.

3. Närmare bestämmelser om utredning av livsmedelsburna utbrott får fastställas i enlighet med

förfarandet i artikel 12.2.

4. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka tillämpningen av gemenskapens bestämmelser om

produktsäkerhet, system för tidig varning och åtgärder för förebyggande och bekämpning av

smittsamma sjukdomar hos människor, livsmedelshygien eller av de allmänna föreskrifterna

i livsmedelslagstiftningen, i synnerhet de som gäller akuta åtgärder och förfaranden för återtagande

av livsmedel och foder från marknaden.



14856/1/02 REV 1 CM,IR/mm,cs,am 18
DG B I    SV

KAPITEL V

INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 9

Bedömning av trender för och källor till zoonoser,

zoonotiska smittämnen och antimikrobiell resistens

1. Medlemsstaterna skall inom sitt respektive territorium bedöma trender för och källor till

zoonoser, zoonotiska smittämnen och antimikrobiell resistens.

Varje medlemsstat skall varje år i slutet av maj översända en rapport till kommissionen om trender

för och källor till zoonoser, zoonotiska smittämnen och antimikrobiell resistens omfattande de data

som insamlats för föregående år enligt artiklarna 4, 7 och 8. Medlemsstaternas rapporter och

sammanfattningar av dessa skall vara tillgängliga för allmänheten.

Rapporterna skall även innehålla de upplysningar som avses i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr .../...

De minimikrav som gäller för rapporterna fastställs i bilaga IV. Närmare bestämmelser om

bedömningen av dessa rapporter, inbegripet deras utformning och vilka uppgifter som minst skall

ingå får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

När det är motiverat av omständigheterna får kommissionen begära in särskilda ytterligare

upplysningar. Medlemsstaterna skall lämna in rapporter till kommissionen efter en sådan begäran

eller lämna in rapporterna på eget initiativ.
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2. Kommissionen skall sända de rapporter som avses i punkt 1 till Europeiska myndigheten för

livsmedelssäkerhet som skall granska dem och i slutet av november offentliggöra en

sammanfattande rapport om trender för och källor till olika zoonoser, zoonotiska smittämnen och

antimikrobiell resistens i gemenskapen. När Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

utarbetar den sammanfattande rapporten, får den också beakta andra uppgifter som föreskrivs i

gemenskapens lagstiftning, till exempel i bestämmelserna i

– artikel 8 i direktiv 64/432/EEG,

– artikel 14.2 i direktiv 89/397/EEG1,

– artikel 24 i beslut 90/424/EEG, och

– artikel 4 i beslut nr 2119/98/EG.

3. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen resultaten av de samordnade

övervakningsprogram som införs i enlighet med artikel 5. Kommissionen skall vidarebefordra

resultaten till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Resultaten och sammanfattningarna

av dem, skall vara tillgängliga för allmänheten.

KAPITEL VI

LABORATORIER

Artikel 10

Gemenskapens referenslaboratorier och nationella referenslaboratorier

1. Ett eller flera referenslaboratorier för gemenskapen för analys och testning avseende

zoonoser, zoonotiska smittämnen samt därtill kopplad antimikrobiell resistens får utses i enlighet

med förfarandet i artikel 12.2.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i beslut 90/424/EEG skall

ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier, särskilt när det gäller

                                                
1 Rådets direktiv 89/397/EEG av den 14 juli 1989 om offentlig kontroll av livsmedel

(EGT L 186, 30.6.1989, s. 23).
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samordningen av deras verksamhet med de nationella referenslaboratoriernas verksamhet,

fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

3. Medlemsstaterna skall utse nationella referenslaboratorier för vart och ett av de områden för

vilket det har upprättats referenslaboratorier för gemenskapen och underrätta kommissionen om

detta.

4. Vissa ansvarsområden och uppgifter för de nationella referenslaboratorierna, särskilt när det

gäller samordningen av laboratoriernas verksamhet med verksamheten vid medlemsstaternas

relevanta laboratorier, får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

KAPITEL VII

GENOMFÖRANDE

Artikel 11

Ändringar av bilagor och övergångs- eller genomförandebestämmelser

Bilagorna II, III och IV får ändras och lämpliga övergångs- eller genomförandebestämmelser antas i

enlighet med förfarandet i artikel 12.2.
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Artikel 12

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättats

genom förordning (EG) nr 178/2002 eller, när detta är lämpligt, av den kommitté som inrättats

genom beslut nr 2119/98/EG.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Kommissionen skall samråda med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i alla frågor som

omfattas av detta direktivs räckvidd och som skulle kunna ha en avgörande inverkan på folkhälsan,

framför allt innan den föreslår någon ändring av bilagorna I eller II eller inrättar något samordnat

övervakningsprogram i enlighet med artikel 5.
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Artikel 14

Införlivande

1. Medlemsstaterna skall senast den ...* anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta

kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den ...**.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Upphävande

Direktiv 92/117/EEG upphör att gälla med verkan från och med den ...** .

                                                
* Fyra månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** Sex månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Bestämmelser som medlemsstaterna har antagit enligt artikel 8.1 i direktiv 92/117/EEG och

bestämmelser som genomförts i enlighet med artikel 10.1 i samma direktiv samt program som har

godkänts i enlighet med artikel 8.3 i det direktivet skall dock vara i kraft till dess att motsvarande

kontrollprogram har godkänts i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr .../...

Artikel 16

Ändring av beslut 90/424/EEG

Beslut 90/424/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 29 skall ersättas med följande:

"Artikel 29

1. Medlemsstaterna får ansöka om finansiellt gemenskapsstöd för övervakning och

kontroll av de zoonoser som anges under grupp 2 i bilagan inom ramen för bestämmelserna

i artikel 24.2–24.11.

2. Vad gäller kontroll av zoonoser skall det finansiella gemenskapsstödet införas som en

del av det nationella kontrollprogram som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr .../... om

bekämpning av salmonella och andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen*. Nivån på

gemenskapens finansiella medverkan skall fastställas till högst 50% av de kostnader som

uppkommer för genomförande av obligatoriska kontrollåtgärder.

____________________

* EGT L ...".



14856/1/02 REV 1 CM,IR/mm,cs,am 24
DG B I    SV

2. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 29a

Medlemsstaterna får ansöka om sådant finansiellt gemenskapsstöd som avses i artikel 29.2 för

en nationell plan som godkänts på grundval av direktiv 92/117/EEG fram till dess att

motsvarande kontrollprogram godkänts i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr .../...".

3. I bilagan skall följande läggas till under grupp 2:

"– Campylobacterios och dess smittämnen

– Listerios och dess smittämnen

– Salmonellos (zoonotisk salmonella) och dess smittämnen

– Trikinos och dess smittämnen

– Verotoxinproducerande Escherichia coli."

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella

tidning.
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Artikel 18

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA I

A. Zoonoser och zoonotiska smittämnen som skall omfattas av övervakning

− Brucellos och dess smittämnen

− Campylobacterios och dess smittämnen

− Echkinokockos och dess smittämnen

− Listerios och dess smittämnen

− Salmonellos och dess smittämnen

− Trikinos och dess smittämnen

− Tuberkulos orsakad av Mycobacterium bovis

− Verotoxinproducerande Escherichia coli

B. Zoonoser och zoonotiska smittämnen som skall övervakas då det är motiverat utifrån den

epidemiologiska situationen

1. Zoonoser som orsakas av virus

− Calicivirus

− Hepatit A-virus

− Influensavirus

− Rabies

− Virus som överförs av artropoder
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2. Zoonoser som orsakas av bakterier

− Borrelios och dess smittämnen

− Botulism och dess smittämnen

− Leptospiros och dess smittämnen

− Papegojsjuka och dess smittämnen

− Andra former av tuberkulos än de som anges i del A

− Vibrios och dess smittämnen

− Yersinios och dess smittämnen

3. Zoonoser som orsakas av parasiter

− Anisakiasis och dess smittämnen

− Kryptosporidios och dess smittämnen

− Cysticerkos och dess smittämnen

− Toxoplasmos och dess smittämnen

4. Andra zoonoser och zoonotiska smittämnen
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BILAGA II

Krav beträffande övervakningen av antimikrobiell resistens enligt artikel 7

A. Allmänna krav

Medlemsstaterna skall se till att man inom det övervakningsprogram för antimikrobiell

resistens som föreskrivs i artikel 7 fastställer åtminstone följande uppgifter:

1. Djurarter som omfattas av övervakningen.

2. Bakteriearter och/eller stammar som omfattas av övervakningen.

3. Provtagningsstrategi vid övervakningen.

4. Antimikrobiella substanser som omfattas av övervakningen.

5. Laboratoriemetodik för att påvisa resistens.

6. Laboratoriemetodik för att identifiera isolat av mikroorganismer.

7. Metoder för insamling av data.

B. Särskilda krav

Medlemsstaterna skall se till att övervakningssystemet bidrar med åtminstone uppgifter om ett

representativt antal isolat av Salmonella spp. Campylobacter jejuni och Campylobacter coli

från nötkreatur, svin och fjäderfä, samt livsmedel av animaliskt ursprung från dessa arter.
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BILAGA III

Samordnade övervakningsprogram enligt artikel 5

För de samordnade övervakningsprogram som införs skall åtminstone följande kännetecken för

programmet fastställas:

– Syfte

– Löptid

– Geografiskt område eller region

– Vilka zoonoser och/eller zoonotiska smittämnen som omfattas

– Typ av prov och övriga uppgifter som skall samlas in

– Minimikrav för provtagningsplaner

– Typ av laboratorietestmetoder

– De behöriga myndigheternas uppgifter

– Tilldelade resurser

– Uppskattning av kostnaderna och uppgifter om hur kostnaderna skall täckas

– Metod och tidpunkt för rapportering av resultaten.
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BILAGA IV

Krav beträffande de rapporter som skall lämnas in enligt artikel 9.1

Den rapport som avses i artikel 9.1 skall innehålla åtminstone följande uppgifter. Delarna A–D skall

tillämpas på rapporter om den övervakning som utförs i enlighet med artiklarna 4 eller 7. Del E

skall tillämpas på rapporter om den övervakning som utförts enligt artikel 8.

A. Inledningsvis skall följande uppgifter lämnas för varje zoonos och zoonotiskt smittämne

(därefter behöver bara förändringar rapporteras):

a) Övervakningssystem (provtagningsstrategier, provtagningsfrekvens, typ av prov,

fallbeskrivning, använda diagnosmetoder).

b) Vaccinationspolitik och andra förebyggande åtgärder.

c) Bekämpningsåtgärd och, i erforderliga fall, program.

d) Åtgärder vid positiva fynd eller enstaka fall.

e) Befintliga anmälningssystem.

f) Sjukdomens och/eller infektionens historik i landet.

B. Följande uppgifter skall rapporteras varje år:

a) Relevant mottaglig djurpopulation (tillsammans med de datum som siffrorna avser)

– antal besättningar och flockar,
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– totalantalet djur och

− när det är relevant, de produktionsmetoder som används.

b) Antal och allmän beskrivning av de laboratorier och institutioner som deltar i

övervakningen.

C. Följande uppgifter skall varje år anges för varje berört zoonotiskt smittämne och kategori av

data tillsammans med konsekvenserna därav:

a) Förändringar av de system som redan beskrivits.

b) Ändringar av tidigare beskrivna metoder.

c) Resultat från utredningar och från ytterligare typning eller andra laboratoriemetoder för

karakterisering (separata uppgifter för varje kategori).

d) Nationell bedömning av den rådande situationen, trender och källor för infektioner.

e) Betydelse som zoonotisk sjukdom.

f) Relevansen för humanfall som en källa för infektion hos människor vid fynd hos djur

och i livsmedel.

g) Beprövade bekämpningsmetoder som skulle kunna användas för att förebygga eller

minimera överföringen av zoonotiska smittämnen till människor.

h) Om så är nödvändigt, särskilda åtgärder som beslutas i medlemsstaten eller föreslås för

hela gemenskapen mot bakgrund av den rådande situationen.
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D. Rapportering av undersökningsresultat

Resultaten skall alltid innehålla en uppgift om antalet undersökta epidemiologiska enheter

(flockar, besättningar, prov, partier) och antalet positiva prov enligt falldefinitionen.

Resultaten skall vid behov presenteras på ett sådant sätt att de visar zoonosens eller det

zoonotiska smittämnets geografiska spridning.

E. Uppgifter om livsmedelsburna utbrott

a) Totalt antal utbrott under ett år.

b) Antal personer som avlidit och insjuknat i samband med dessa utbrott.

c) Vilka smittämnen som orsakat utbrotten, om möjligt med angivande av serotyp eller

annan fullständig beskrivning av smittämnet. Om det inte går att fastställa vilka

smittämnen det rör sig om skall orsaken till detta anges.

d) Livsmedel som berörs av utbrotten samt andra möjliga bärare av smittämnet.

e) Typ av plats där det misstänkta livsmedlet har

producerats/köpts/förvärvats/konsumerats.

f) Bidragande faktorer, t.ex. bristfälliga hygieniska förhållanden vid bearbetningen av

livsmedel.
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I. INLEDNING

Kommissionen lade fram ett förslag till direktiv om övervakning av zoonoser och zoonotiska

smittämnen i augusti 2001.

Europaparlamentet avgav ett yttrande om förslaget till direktiv i maj 2002.

Ekonomiska och sociala kommittén avgav ett yttrande i februari 2002.1

Efter att ha beaktat dessa yttranden antog rådet en gemensam ståndpunkt

den 20 februari 2003.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Förslaget till direktiv har följande huvudsyften:

a) Att förbättra övervakningen av zoonoser och zoonotiska smittämnen.

b) Att se till att därtill hörande antimikrobiell resistens övervakas.

c) Att förbättra den epidemiologiska undersökningen av livsmedelsburna utbrott.

d) Att främja utbytet av information om zoonoser och zoonotiska smittämnen.

                                                
1 Regionkommittén beslutade att inte avge något yttrande.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

A. Inledning

Rådet, Europaparlamentet och kommissionen har samma uppfattning om vilka

grundläggande principer som bör fastställas i direktivet. De tre institutionerna är

i synnerhet eniga om att

• uppgifter måste vara jämförbara,

• övervakningen i princip bör omfatta alla led i livsmedelskedjan,

• övervakningen av antimikrobiell resistens måste vara flexibel till sin omfattning.

Den gemensamma ståndpunkt som antagits av rådet omfattar därför större delen av de

ändringar som parlamentet antog vid första behandlingen. Kommissionen godtar dessa

ändringar och övriga ändringar i dess ursprungliga förslag.

B. Omfattning av och syfte med övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen

Rådet delar uppfattningen att övervakningen av zoonoser och zoonotiska smittämnen

i princip bör omfatta alla led i livsmedelskedjan, även livsmedel och foder. Rådet

instämmer också i att syftet med övervakningen måste vara att samla in jämförbara

uppgifter. Den gemensamma ståndpunkten överensstämmer därför med

Europaparlamentets relevanta ändringar.1

I den gemensamma ståndpunkten förtydligas bestämmelserna om harmonisering av

medlemsstaternas övervakningssystem.2 Syftet med en sådan harmonisering skulle vara

att fastställa minimikrav. Den skulle framför allt gälla de zoonoser och zoonotiska

smittämnen för vilka övervakning skulle vara obligatorisk i alla medlemsstater.

                                                
1 Ändringarna 1, 6, 9, 10, 12 och 14. Skäl 10, artikel 3.3, artikel 4.1–2, 4.5.
2 Artikel 4.5 och 4.6.
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I den gemensamma ståndpunkten klargörs det även att samordnade

övervakningsprogram skall införas endast om de uppgifter som samlas in vid

rutinövervakning inte är tillräckliga.1

C. Övervakning av antimikrobiell resistens

Rådet delar uppfattningen att det är oroväckande att antimikrobiell resistens har

utvecklats, att övervakningen av den bör prioriteras och att det bör finnas en flexibilitet

när det gäller att utvidga omfattningen av sådan övervakning. Den gemensamma

ståndpunkten överensstämmer därför med Europaparlamentets relevanta ändringar.2

I stället för att föreskriva övervakning av zoonotiska smittämnen och andra

bakteriologiska smittämnen skulle den gemensamma ståndpunkten möjliggöra

övervakning av zoonotiska smittämnen och, i den mån som de utgör ett hot mot

folkhälsan, andra ämnen. Detta skulle ge större flexibilitet och samtidigt säkerställa att

övervakningen skulle inriktas på de ämnen som innebär en hälsorisk.

Den gemensamma ståndpunkten skulle dessutom utvidga omfattningen av de särskilda

krav som inledningsvis skulle gälla för övervakningen av antimikrobiell resistens, så att

de även omfattar vissa produkter av animaliskt ursprung.

D. Tidsplan för rapporter

Rådet anser att insamling och analys av uppgifter bör ske så fort som möjligt. I den

gemensamma ståndpunkten införlivas därför de parlamentsändringar som

överensstämmer med detta syfte3 men inte de som skulle ha inneburit orealistiska

tidsfrister.4

                                                
1 Artikel 5.1.
2 Ändringarna 3, 26, 28, 30, 31 och 33. Skäl 16, artikel 7, bilaga II.
3 Ändringarna 4, 8, 29 och 32. Skäl 21.
4 Ändring 20.
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E. Skyldigheter för livsmedelsföretagare

Den gemensamma ståndpunkten överensstämmer med den parlamentsändring som

försöker klargöra att livsmedelsföretagare i princip får göra undersökningar som rör

förekomst av zoonoser eller zoonotiska smittämnen som övervakas.1 För att underlätta

undersökningen av utbrott av livsmedelsburna sjukdomar skulle det enligt den

gemensamma ståndpunkten dessutom krävas att livsmedelsföretagarna bevarar

relevanta isolat och på begäran överlämnar dem till den behöriga myndigheten. Enligt

den gemensamma ståndpunkten skulle även detaljerade bestämmelser om dessa

skyldigheter fastställas.2

F. Kommittéförfarande

Även om det bör vara möjligt att ändra tekniska bestämmelser i bilagorna genom

kommittéförfarande delar rådet uppfattningen att kriterier för sådana ändringar bör

finnas i artiklarna.

Rådet instämmer också i att kommissionen i förekommande fall bör samråda antingen

med kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa eller den kommitté som inrättats

genom beslut 2119/98/EG. Men kommissionen kan av rättsliga skäl inte samråda med

båda kommittéerna om samma förslag.

Den gemensamma ståndpunkten överensstämmer därför med syftet med

Europaparlamentets relevanta ändringar.3

                                                
1 Ändring 19. Artikel 6.1.
2 Artikel 6.2.
3 Ändringarna 13, 23 och 25. Artikel 4.4, artikel 12.1.
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G. Samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Enligt den gemensamma ståndpunkten skulle det krävas att kommissionen samråder

med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan förslag lämnas om

– ändringar i förteckningarna i bilaga I över zoonoser och zoonotiska smittämnen

som övervakas,

– ändringar i de detaljerade bestämmelserna om övervakning av antimikrobiell

resistens i bilaga II, eller

– införandet av samordnade övervakningsprogram.1

Rådet instämmer dock inte i att sådant samråd bör ske automatiskt. Kommissionen bör

i andra fall ha en viss valfrihet, så att myndigheten kan koncentrera sitt arbete på de

frågor som betyder mest för folkhälsan.

Den gemensamma ståndpunkten överensstämmer därför inte med Europaparlamentets

ändring i detta avseende.2

H. Delfinansiering från gemenskapen

Enligt den gemensamma ståndpunkten om förordningen om bekämpning av zoonoser

skall kommissionen rapportera om finansiella frågor och vid behov lägga fram förslag

inom tre år från förordningens ikraftträdande.

För att inte föregripa rapportens innehåll samt utfallet av Europaparlamentets och rådets

diskussioner om eventuella kommissionsförslag, innehåller den gemensamma

ståndpunkten om direktivet en följdändring till ändringen i artikel 29 i

beslut 90/424/EEG.

                                                
1 Artikel 13.
2 Ändring 22.
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Den modifierade ändringen innebär att delfinansiering från gemenskapen på upp

till 50 % skulle vara möjlig för i princip alla kostnader som uppkommer vid

genomförandet av obligatoriska kontrollåtgärder, så att beslutet om nivån på

gemenskapens delfinansiering kan fattas mot bakgrund av kommissionens rapport.

I. Zoonoser och zoonotiska smittämnen som omfattas av övervakning

Rådet instämmer i att det i direktivet uttryckligen bör anges att förteckningen över de

zoonoser och zoonotiska smittämnen som skall övervakas då detta motiveras av den

epidemiologiska situationen omfattar samtliga virus som överförs av artropoder (och

inte bara av fästingar). Den berörda parlamentsändringen har därför införts i den

gemensamma ståndpunkten.1

Rådet anser att det vore förhastat att göra övervakningen av kryptosporidios obligatorisk

i samtliga medlemsstater. Övervakningen av kryptosporidios bör bero på den

epidemiologiska situationen. I den gemensamma ståndpunkten är denna zoonos därför

upptagen i förteckningen i del B av bilaga I. Rådet godtar emellertid att det bör vara

möjligt att ändra dessa förteckningar genom kommittéförfaranden, i synnerhet för att ta

hänsyn till den epidemiologiska utvecklingen.

J. Förhållande till annan lagstiftning

Den gemensamma ståndpunkten har ändrats i överensstämmelse med förordning (EG)

nr 178/2002.2 I synnerhet innehåller artikel 2 nu definitionerna från förordningen

snarare än upprepningar av vissa av dem.

                                                
1 Ändring 24. Bilaga I, del B.
2 Ändringarna 2, 16 och 17. Skäl 13, artikel 8.1, artikel 13.
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K. Övrigt

Den gemensamma ståndpunkten innehåller vidare parlamentsändringar som

• tydliggör direktivets räckvidd,1

• innebär att medlemsstaternas tjänstemän fortlöpande måste vidareutbildas,2

• i förekommande fall föreskriver rapporter om produktionsmetoder.3

En ändring har inte införts i den gemensamma ståndpunkten, eftersom rådet anser det

föga lämpligt att kräva epidemiologiska och mikrobiologiska undersökningar för alla

livsmedelsburna utbrott. Det bör vara möjligt att anpassa åtgärderna till hur omfattande

och allvarligt utbrottet är.4

I jämförelse med kommissionens ursprungliga förslag skulle slutligen den gemensamma

ståndpunkten

• utelämna definitionen av "smittsamma sjukdomar", vilken var överflödig och

förvirrande,

• för att vara förenlig med förordningen, ge medlemsstaterna möjlighet att utse mer

än en behörig myndighet enligt direktivet, under förutsättning att myndigheterna

och en enda kontaktpunkt för kommissionen samarbetar med varandra,5

• fastställa relativa datum för direktivets införlivande samt upphävande av

direktiv 92/117/EEG (sex månader efter direktivets ikraftträdande), så att detta

sker så snart det är praktiskt möjligt, oavsett datum för direktivets antagande.6

                                                
1 Ändring 5. Artikel 1.1.
2 Ändring 11. Artikel 3.4.
3 Ändring 27. Bilaga IV.
4 Ändring 18.
5 Artikel 3.2.
6 Artiklarna 14 och 15.
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IV. SLUTSATS

Rådet välkomnar det faktum att det varit möjligt att införliva de flesta av Europaparlamentets

ändringar i den gemensamma ståndpunkten samt att kommissionen kan godta dessa och

övriga ändringar i dess ursprungliga förslag. Det är rådets förhoppning att direktivet

därigenom snabbt skall kunna antas.

________________________
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Ärende: Antagande av gemensamma ståndpunkter inför antagandet av

– Europaparlamentets och rådets direktiv om övervakning av zoonoser och
zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om
upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG

– Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpning av salmonella 
och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

1. I augusti 2001 föreslog kommissionen ett direktiv om övervakning av zoonoser och

zoonotiska smittämnen samt en förordning om bekämpning av dessa.

Dessa förslag, som bygger på artikel 152.4 b i EG-fördraget, omfattas av

medbeslutandeförfarandet.
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2. Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid första behandlingen den 15 maj 2002

(dok. 8871/02).

Ekonomiska och sociala kommittén hade avgivit sitt yttrande den 20 februari 2002

(EGT C 94, 18.4.2002, s. 18).

Regionkommittén har hörts men låtit meddela att den avstår från att yttra sig om denna fråga.

3. Rådet nådde vid sitt möte den 28 november 2002 en politisk överenskommelse inför

antagandet av gemensamma ståndpunkter om de aktuella utkasten, samt tog del av

uttalandena från kommissionen och vissa delegationer. Därvid meddelade den tyska och den

grekiska delegationen sin avsikt att lägga ned sina röster.

Rådet enades om att antagandet av gemensamma ståndpunkter skulle ingå som en A-punkt på

dagordningen sedan texterna hade slutgranskats av juristlingvisterna.

4. Efter denna granskning kan därför Coreper uppmana rådet att som A-punkter på

dagordningen vid ett kommande möte

– med kvalificerad majoritet, varvid den tyska och den grekiska delegationen lägger ned

sina röster, anta de gemensamma ståndpunkterna i fråga, enligt i dokumenten 14856/02

och 14857/02, liksom därtill hörande röstförklaringar (dok. 14856/02 ADD 1 och

14857/02 ADD 1),

– till protokollet ta uttalandena1 i bilagan till den här noten.

                                                
1 Dessa uttalanden kommer också att översändas av generalsekretariatet till Europaparlamentet.



5771/03 ADD 1 kwd/EE/ami 1
DG B I    SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 30 januari 2003 (3.2)
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2001/0176 (COD)
2001/0177 (COD)

5771/03
ADD 1

LIMITE
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ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets sekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté
Föreg. dok. nr: 14568/02
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Ärende: Antagande av gemensamma ståndpunkter inför antagandet av:

− Europaparlamentets och rådets direktiv om övervakning av zoonoser och
zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om
upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG

− Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpning av salmonella
och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

UTTALANDEN OM DIREKTIVET

Till artikel 4.5 – Harmonisering av rutinövervakning

Kommissionen kommer att föreslå harmonisering av rutinövervakning av zoonoser och zoonotiska

smittämnen, inklusive harmonisering av de laboratoriemetoder som skall användas vid testning, om

och i den utsträckning detta behövs för att säkerställa att uppgifter är jämförbara. När detta sker,

kommer kommissionen att vederbörligen beakta subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och

behovet av att undvika att påföra de behöriga myndigheterna onödiga ekonomiska eller

administrativa bördor.
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Till artikel 5 – Samordnad övervakning

Kommissionen kommer att föreslå åtgärder enligt befintlig gemenskapslagstiftning för att göra det

möjligt att samla in de uppgifter som behövs för antagandet av de första bekämpningsmålen enligt

förordningen innan direktivet träder i kraft.

Till artikel 16.1 – Ändring av beslut 90/424/EG

Rådet och kommissionen anser att de resurser som är tillgängliga inom veterinärfonden måste vara

tillräckliga för att täcka medfinansieringen av åtgärder för att kontrollera zoonoser. De är eniga om

att beslutet om nivån på de resurser som skall anslås för gemenskapens medfinansiering bör fattas

mot bakgrund av den rapport från kommissionen som avses i artikel 16 i förordningen. Detta beslut

måste vara budgetneutralt, vilket innebär att det måste genomföras inom den befintliga

finansieringsramen.

Den tyska delegationen välkomnar varmt rådets gemensamma ståndpunkt om förslagen till direktiv

om zoonoser och zoonotiska smittämnen och till förordning om bekämpning av salmonella och

andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen. Dessa båda förslag innebär ett viktigt steg i rätt

riktning för att varaktigt minska i synnerhet salmonellakontaminering av animalieproduktionens

djur. När det gäller de finansiella bestämmelserna i den nya ordningen anser emellertid den tyska

delegationen att de budgetmedel som är avsedda för veterinärområdet räcker för att finansiera de

nödvändiga åtgärderna genom överföring. Tyskland kan därför inte godta kommissionens och

rådets gemensamma uttalande, enligt vilket en höjning av anslagen till veterinärområdet kan belasta

andra avdelningar under kapitel I, och avstår därför från att rösta.
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Den italienska, spanska och portugisiska delegationen anser att förslagen innebär ett steg framåt

mot slutförande av de initiativ som anges i vitboken om livsmedelssäkerhet och att de kommer att

ytterligare bidra till skyddet av konsumentens hälsa. De tror dock att tillämpningen av

bestämmelserna i förordningen kommer att få betydande följder för de nationella jordbruks- och

produktionssystemen. De tolkar därför kommissionens uttalande som ett konkret åtagande att lämna

lämpligt finansiellt stöd för att se till att tillämpningen av de nationella bekämpnings- och

utrotningsprogrammen blir enhetlig och att eventuella snedvridningar av handeln på den inre

marknaden förhindras.

Den nederländska delegationen anser att direktivet och förordningen är av högsta vikt för

folkhälsan. Eftersom EU:s allmänna livsmedelslagstiftning lägger ansvaret för livsmedelssäkerheten

framför allt på producenterna, anser delegationen att producenterna i regel måste betala kostnaderna

för bekämpningen av djursjukdomar. Den nederländska delegationen finner emellertid att man i den

nuvarande lagstiftningen inte håller fast vid denna princip. Slutligen anser den nederländska

delegationen att en utvärdering av de finansiella arrangemangen om tre år innebär att

medfinansieringen inte kommer att tillhandahållas på obestämd tid. En sådan utvärdering bör

omfatta alla aspekter på arrangemang med finansiella konsekvenser, medfinansieringen inbegripen

Gemensam lagstiftning om zoonoser främjar folkhälsan i unionen. Den svenska delegationen intar i

allmänhet en restriktiv hållning i budgetfrågor inom EU och förväntar sig att alla medlemsstater,

som del av skyldigheten att säkerställa folkhälsa och tillämpa gemenskapens lagstiftning,

finansierar merparten av åtgärderna för att bekämpa zoonoser på nationell nivå. Den svenska

delegationen förordar emellertid på det varmaste en strängare lagstiftning om zoonoser och kommer

därför att stödja den föreslagna samfinansieringen tills reporten om de finansiella arrangemangen

läggs fram om tre år. Denna rapport bör bland övriga finansiella aspekter utvärdera begreppet

samfinansiering.
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UTTALANDEN OM FÖRORDNINGEN

Till artikel 9.3 – Tilläggsgarantier

Kommissionen kommer inte att föreslå någon åtgärd som skulle minska de garantier som beviljades

Finland och Sverige vid deras anslutning till gemenskapen.

Till bilaga I och bilaga II, del B – Målen för stadierna efter primärproduktion

Kommissionen förklarar att målen för livsmedelskedjans olika stadier efter primärproduktion i stort

sett kommer att fastställas genom kommittéförfarandet enligt artikel 4 i den föreslagna förordningen

om livsmedelshygien. Dessa mål kommer att komplettera målen för konsumtionsägg och kött från

fjäderfä i den föreslagna förordningen om bekämpning av zoonoser (vilka själva kan komma att

ändras eller kompletteras genom kommittéförfarandet).

Till bilaga I och bilaga II – Målsättning för svin

Kommissionen förklarar att de planerade gemenskapsmålen för svin kan komma att kastas om, om

detta enligt vetenskapliga utlåtanden passar bättre.
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Ärende: Antagande av gemensamma ståndpunkter inför antagandet av:

− Europaparlamentets och rådets direktiv om övervakning av zoonoser och
zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om
upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG

− Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpning av salmonella
och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

Tredje stycket på sidan 3 skall ha följande lydelse:

"En gemensam zoonoslagstiftning är av godo för folkhälsan i hela unionen. Den svenska

delegationen stödjer generellt en budgetrestriktiv linje i EU och förväntar sig att varje medlemsstat,

som en del av dess skyldighet att ta ansvar för folkhälsan och genomföra gemenskapslagstiftningen,

finansierar huvuddelen av zoonosbekämpningen nationellt. Den svenska delegationen är emellertid

en stark förespråkare av en striktare zoonoslagstiftning och stödjer därför den medfinansiering som

föreslagits, fram till dess att rapporten om de finansiella aspekterna ska presenteras om tre år. Den

här rapporten ska, bland övriga finansiella frågor, värdera medfinansieringen."

________________________
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av

rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG

och

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets förordning om bekämpning av salmonella och andra livsmedelsburna zoonotiska

smittämnen och om ändring av rådets direktiv 64/432/EEG, 72/462/EEG och
90/539/EEG

1. BAKGRUND

Förslagen överlämnas till Europaparlamentet och rådet
(dokument KOM(2001) 452 slutlig – 2001/0176 (COD)
och 2001/0177 (COD)):

1.8.2001

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén lämnar sitt
yttrande (dokument CES 191/2002)1: 22.2.2002

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 15.5.2002

De ändrade förslagen överlämnas (KOM(2002) 684
slutlig):

27.11.2002

Politisk överenskommelse (kvalificerad majoritet):

Den gemensamma ståndpunkten antas:

28.11.2002

20.2.2003

                                                
1 Regionkommittén beslutade att inte avge något yttrande.
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2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

2.1 Syftet med förslaget till direktiv om övervakning av zoonoser och zoonotiska
smittämnen

Syftet med förslaget till direktiv är att möjliggöra

– förbättrad övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen för att samla in
jämförbara uppgifter,

– övervakning av relaterad antibiotikaresistens,

– epidemiologisk undersökning av livsmedelsburna utbrott, och

– förbättrat utbyte av information om zoonoser och zoonotiska smittämnen.

2.2 Syftet med förslaget till förordning om bekämpning av salmonella och andra
livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

Syftet med förslaget till förordning är att göra det möjligt att gradvis införa
effektivare åtgärder för bekämpning av livsmedelsburna zoonotiska smittämnen,
särskilt i specificerade djurpopulationer men eventuellt också på andra stadier i
livsmedelskedjan där så är lämpligt, i syfte att minska de risker dessa smittämnen
innebär för folkhälsan. Det främsta syftet är att bekämpa salmonella av betydelse för
folkhälsan i kritiska djurkategorier. Syftet med förordningen är att

– skapa förutsättningar för att reducera patogener genom att det införs gradvisa
gemenskapsmål för att minska förekomsten av specifika zoonotiska
smittämnen och nationella bekämpningsprogram för detta,

– få ett förfarande för tillämpning av särskilda krav eller begränsningar vad
gäller användningen av vissa bekämpningsåtgärder,

– fastställa bestämmelser för handel med och import av levande djur och
kläckägg,

– fastställa specifika krav för djurpopulationer som omfattas av
bekämpningsåtgärder och, där så är lämpligt, efter det att övergångsperioderna
löpt ut.
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3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Kommentarer till rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om övervakning av zoonoser och
zoonotiska smittämnen (se även punkt 3.3 nedan)

3.1.1 Allmänna kommentarer

Kommissionen godtog i princip alla ändringar som Europaparlamentet föreslog vid
första behandlingen och har ändrat sitt förslag i enlighet med detta. Så gott som
samtliga av de av Europaparlamentets ändringar som tagits upp i kommissionens
förslag har också beaktats i den gemensamma ståndpunkten. De av parlamentets
ändringar som avvisades av kommissionen tas inte upp i den gemensamma
ståndpunkten. Ytterligare ändringar av den gemensamma ståndpunkten har gjorts till
följd av diskussioner i rådet efter Europaparlamentets första behandling.

Europaparlamentet och rådet har en liknande syn på direktivets principer och de
flesta av dess bestämmelser.

Vad gäller skälen i direktivet har parlamentets ändringar 1–4, som ingick i
kommissionens förslag, också förts in i den gemensamma ståndpunkten.
Kommentarerna nedan gäller inte specifikt de övriga ändringar som förts in i skälen i
den gemensamma ståndpunkten, eftersom de syftar till konsekvens mellan skälen och
artikeltexten.

Datum för direktivets genomförande: Rådet påpekade att datumet i kommissionens
förslag (1 januari 2003) inte var realistiskt med tanke på var i förfarandet man befann
sig och satte istället ett relativt datum vilket innebär att direktivet skall genomföras
inom 6 månader från ikraftträdandet. Kommissionen bekräftar detta.

3.1.2 Tillämpningsområde för övervakningen av zoonoser och zoonotiska smittämnen
(artikel 1, 4–6 och bilaga I i den gemensamma ståndpunkten)

Ändringar från Europaparlamentet som har beaktats i kommissionens förslag och i
den gemensamma ståndpunkten: 5, 6, 12 (relevanta delar), 13–14, 16 (se 3.1.8
nedan), 19, 24–25.

I den gemensamma ståndpunkten har vissa delar av artikel 1 överförts till artikel 4.
Vad gäller ändring 5 saknas i den gemensamma ståndpunkten den hänvisning till
"effektiv riskbedömning" i artikel 1.1 sista meningen som också fanns med i
kommissionens förslag, och hänvisningen till riskbedömning finns i stället i
artikel 4.1. Återstoden av sista meningen i artikel 1.1 ströks i den gemensamma
ståndpunkten på grund av interinstitutionella riktlinjer om kvaliteten på lagförslag
där det sägs att artiklar inte bör innehålla politiska uttalanden. Kommissionen bifaller
dessa bestämmelser.
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Ytterligare ändringar i den gemensamma ståndpunkten:

– För vissa zoonotiska smittämnen är det inte lämpligt att övervaka alla stadier i
livsmedelskedjan. Rådet har därför lagt till en ny punkt 2 i artikel 4 om
flexibilitet, vilket överensstämmer med kommissionens förslag.

– I den gemensamma ståndpunkten finns också två nya bestämmelser i artikel 4.5
och 4.6 för att klargöra att harmoniserad övervakning skulle innebära att det
fastställs minimikrav, och kommissionen ombeds prioritera de smittämnen som
kräver obligatorisk övervakning när de harmoniserade bestämmelserna
fastställs. Kommissionen stöder dessa förbättrade bestämmelser och gjorde ett
uttalande för rådets protokoll om att harmonisering av rutinövervakning skulle
föreslås i den omfattning som behövs för att säkerställa att uppgifterna är
jämförbara (se uttalandena i bilagan till detta meddelande).

– I den gemensamma ståndpunkten klargörs också i artikel 5 att samordnade
övervakningsprogram inrättas bara om de uppgifter som samlats in i samband
med rutinövervakning i enlighet med artikel 4 inte är tillräckliga.
Kommissionen har inget att invända mot denna bestämmelse.

– Vad gäller artikel 6 om livsmedelsföretagens skyldigheter innehåller den
gemensamma ståndpunkten ett krav på att företagen skall sköta bevaring av
relevanta isolat och att närmare föreskrifter skall fastställas. Kommissionen
stödjer denna närmare definition av företagens skyldigheter.

– I artikel 1.3 i den gemensamma ståndpunkten klargörs att direktivet gäller utan
förbehåll för mer specifika bestämmelser inom olika områden inom
gemenskapslagstiftningen (även bestämmelserna om transmissibel spongiform
encefalopati). Kommissionen bifaller dessa bestämmelser.

– I bilaga I har punkten "Cryptosporidios och dess smittämnen" flyttats från del
A till del B, vilket innebär att övervakning skall ske då det är motiverat utifrån
den epidemiologiska situationen i medlemsstaten snarare än att vara
obligatorisk. Kommissionen kan godta detta eftersom livsmedelsburen smitta
är viktig, och då analysmetoderna för cryptosporidia inte är särskilt
välutvecklade kan det vara bättre att inte kräva obligatorisk övervakning förrän
man vet mer om den epidemiologiska situationen.

3.1.3 Allmänna skyldigheter (artikel 3)

Ändringar från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 8–11.

Omformuleringen i den gemensamma ståndpunkten överensstämmer med
Europaparlamentets ändring 11.
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Ytterligare ändringar i den gemensamma ståndpunkten:

Den gemensamma ståndpunkten ger medlemsstaterna möjlighet att utse mer än en
behörig myndighet för att genomföra direktivet, förutsatt att myndigheterna
samarbetar och att kommissionen har en enda kontaktpunkt. Kommissionen kan utan
problem godkänna denna ändring som överensstämmer med Europaparlamentets
ändring 9 till förordningen, vilken kommissionen införlivat i sitt förslag.

3.1.4 Övervakning av antibiotikaresistens (artikel 7 och bilaga II i den gemensamma
ståndpunkten)

Ändringar från Europaparlamentet som har beaktats i kommissionens förslag och i
den gemensamma ståndpunkten: 26–27.

Ändring 27 om krav på rapportering om vilka produktionssystem uppgifterna
hämtats från ingick i kommissionens förslag. I den gemensamma ståndpunkten tas
detta istället upp i bilaga IV, så att det gäller alla rapporter, inte bara dem om
antibiotikaresistens. Kommissionen godtar detta.

Ändringar från Europaparlamentet som delvis har beaktats i kommissionens förslag
och i den gemensamma ståndpunkten: 28, 30, 31 och 33.

I dessa ändringar begärde parlamentet övervakning av antibiotikaresistens i
zoonotiska "och andra bakteriologiska" smittämnen. Ändringarna 28 och 31 gäller
artikel 7, ändringarna 30 och 33 gäller bilaga II. Kommissionen godtog ändringarna
med vissa redaktionella ändringar. Vad gäller ändring 28 och 31 som rör artikel 7
gäller formuleringen både i kommissionens förslag och i den gemensamma
ståndpunkten zoonotiska smittämnen "och andra smittämnen, såvitt de utgör ett hot
mot folkhälsan". Detta klargör att insamling av uppgifter är nödvändigt om det
föreligger ett hot mot folkhälsan. Motsvarande mening i bilaga II stryks i den
gemensamma ståndpunkten eftersom det redan finns bestämmelser om detta i artikel
7. Kommissionen godtar detta.

Ytterligare ändringar i den gemensamma ståndpunkten:

I bilaga II krävs insamling av information från isolat inte bara från vissa djur utan
även från livsmedel som framställts av dem. Kommissionen bifaller dessa ytterligare
bestämmelser.
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3.1.5 Livsmedelsburna utbrott (artikel 8)

Ändring från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 17.

Vad gäller ändring 17 om skyldigheterna för livsmedelsföretag överensstämmer den
gemensamma ståndpunkten med den första delen av ändringen genom att det
hänvisas till artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
178/2002 av den 28 januari om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet2. Den
andra delen av ändringen har inte tagits med i den gemensamma ståndpunkten.
Kommissionen menar dock att detta inte får några praktiska konsekvenser eftersom
ordalydelsen gäller det berörda livsmedlet eller lämpligt prov av detsamma. Ett prov
kan mycket väl bestå av flera separata prover.

Kommissionen kan godta ytterligare några redaktionella ändringar som förts in i den
gemensamma ståndpunkten.

3.1.6 Informationsutbyte (artikel 9)

Ändringar från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 29 och 32.

Del av ändring som ingår i kommissionens förslag men inte i den gemensamma
ståndpunkten: 20.

Tillägget om att "utan dröjsmål" göra dokument tillgängliga för allmänheten saknas i
artikel 9.1 i den gemensamma ståndpunkten. Formuleringen finns dock med i skäl 21
i den gemensamma ståndpunkten samt i artikel 3.1, där de allmänna skyldigheterna
fastställs. Det finns en liten skillnad mellan kommissionens förslag, som tar upp den
del av ändringen som gäller att göra nationella rapporter och sammanfattningar av
dem tillgängliga för allmänheten, och den gemensamma ståndpunkten, där detta
gäller endera av dem. Kommissionen kan godta dessa bestämmelser.

3.1.7 Kommittéförfarande

Ändringar från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 13, 25–26, 28 (relevanta delar) och 31
(relevanta delar).

Ett resultat av detta är att ändringar av bestämmelserna i bilagorna skall göras med
hjälp av kommittéförfarandet, medan vissa av de kriterier som gäller sådana
ändringar nu tas upp i artiklar i stället för i bilagorna.

                                                
2 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
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Ändring från Europaparlamentet som delvis ingår i kommissionens förslag och i den
gemensamma ståndpunkten: 23.

Den gemensamma ståndpunkten, liksom kommissionens förslag, beaktar ändring 23
som handlar om att när så är lämpligt rådfråga den kommitté som inrättats genom
artikel 7 i Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98/EG av den 24 september
1998 om att inrätta ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av
smittsamma sjukdomar i gemenskapen3. Europaparlamentet föreslog rådfrågning av
båda kommittéerna för samma förslag, men detta är inte rättsligt möjligt.

3.1.8 Samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

Ändringar från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 16, vad gäller rådfrågning av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet innan man föreslår inrättandet av samordnade
övervakningsprogram.

Ändring från Europaparlamentet som delvis ingår i kommissionens förslag och i den
gemensamma ståndpunkten: 22.

Kommissionen avvisade Europaparlamentets ändring 22 som skulle ha krävt
systematiskt samråd med livsmedelssäkerhetsmyndigheten innan man kunde ändra
bilagorna eller vidta övergångsåtgärder. Anledningen är att det inte krävs någon
vetenskaplig expertis för att besluta om vissa "administrativa" åtgärder. Enligt
kommissionens förslag krävs istället samråd med livsmedelssäkerhetsmyndigheten i
frågor som kan ha betydande konsekvenser för folkhälsan (utöver ovanstående
stycke). Den gemensamma ståndpunkten utgår från kommissionens förslag om
ytterligare samråd åtminstone inför förslag till ändringar av bilagorna I och II.
Kommissionen godtar ordalydelsen i den gemensamma ståndpunkten.

3.1.9 Definitioner (artikel 2)

Ändring som ingår i kommissionens förslag men inte i den gemensamma
ståndpunkten: 7.

Gäller en redaktionell ändring i definitionen av antibiotikaresistens. Kommissionen
anser inte att detta bör ha några praktiska konsekvenser.

Nedanstående kommentarer gäller frågor som Europaparlamentet inte tagit upp vid
första behandlingen. Eftersom definitionen av "smittsamma sjukdomar" inte var
nödvändig och rentav kan vara förvirrande har den strukits i den gemensamma
ståndpunkten. Kommissionen bifaller denna ändring. För konsekvensens skull har
vissa definitioner som redan fastställts i förordning (EG) nr 178/2002 strukits i det
ändrade förslaget och i den gemensamma ståndpunkten, och det har gjorts en
hänvisning till definitionerna i den förordningen. Alltså gäller särskilt den breda
definitionen av "livsmedel" i den ovan nämnda förordningen.

                                                
3 EGT L 268, 3.10.1998, s. 1.
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3.2 Kommentarer till rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning av salmonella och
andra zoonotiska smittämnen (se även punkt 3.3 nedan)

3.2.1 Allmänna kommentarer

Vid Europaparlamentets första behandling meddelade kommissionen att den kunde
godta några eller delar av de ändringar parlamentet lagt fram, medan andra ändringar
måste avvisas. Kommissionens ändrade förslag utarbetades i enlighet med detta. De
av parlamentets ändringar som avvisades av kommissionen tas inte upp i den
gemensamma ståndpunkten.

Ett stort antal ändringar av den gemensamma ståndpunkten har gjorts till följd av
diskussioner i rådet efter Europaparlamentets första behandling. De gäller särskilt
gemenskapsmålens räckvidd, tidsplanen för genomförande av förordningen och
finansiella aspekter.

Vad gäller skälen i förordningen har parlamentets ändringar 4–6, som ingick
kommissionens förslag, beaktats i den gemensamma ståndpunkten. Kommentarerna
nedan gäller inte specifikt de övriga ändringar som förts in i skälen i den
gemensamma ståndpunkten, eftersom de syftar till konsekvens mellan skälen och
artikeltexten.

Datum för förordningens tillämpning: Rådet påpekade att datumet i kommissionens
förslag (1 januari 2003) inte var realistiskt med tanke på var i förfarandet man befann
sig och satte istället ett relativt datum vilket innebär att förordningen skall tillämpas
inom 6 månader från ikraftträdandet. Detta bekräftas av kommissionen.

3.2.2 Tillämpningsområde (artikel 1 och hänvisningar till foder)

Ändringar från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 8 (primärproduktion för privat bruk
undantas från förordningen) 11, 15, 17 (relevanta delar), 18–20 (klargör att
förordningen bör tillämpas på foder).

Formuleringen av artikel 1.2 stärker ytterligare principen att förordningen bör
tillämpas på hela livsmedelskedjan, även foder. Hänvisningar till foder läggs också
till i andra artiklar i förordningen, vilket överensstämmer med Europaparlamentets
ändringar 11, 15, 17 (relevanta delar) och 18–20 som även ingick i kommissionens
förslag.

Ytterligare ändringar i den gemensamma ståndpunkten:

– För att säkerställa överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen och den
överenskommelse som nåtts om den föreslagna gemenskapslagstiftningen om
livsmedelshygien (KOM(2000) 438 slutlig) överlåts i den gemensamma
ståndpunkten övervakning av zoonoser inom primärproduktion till den
nationella lagstiftningen när sådan produktion sker i mycket liten skala (artikel
1.3 b). Den nationella lagstiftningen måste dock uppfylla förordningens syfte
(artikel 1.4). Kommissionen godtar detta.
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Vad gäller att fastställa mål för livsmedelskedjans olika stadier efter
primärproduktion gjorde kommissionen ett uttalande om att dessa normalt skulle
fastställas med hjälp av kommittéförfarandet i enlighet med artikel 4 i förslaget till
förordning om livsmedelshygien (se uttalandena i bilagan till detta meddelande).

3.2.3 Definitioner (artikel 2) och behöriga myndigheter (artikel 3)

Ändring från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 9.

Den ändrade ordalydelsen i artikel 3.1 i den gemensamma ståndpunkten
överensstämmer med ändringen och den formulering som använts i motsvarande
bestämmelser i artikel 3.2 i direktivet om övervakning.

Nedanstående kommentarer om ändringar av artikel 2 (definitioner) gäller frågor
som Europaparlamentet inte tagit upp vid första behandlingen. På samma sätt som i
direktivet säkerställer kommissionens förslag och den gemensamma ståndpunkten
överensstämmelse med definitionerna i förordning (EG) nr 178/2002. Inte heller
upprepas de definitioner som redan fastställts i direktivet om övervakning av
zoonotiska smittämnen. Detta är i linje med kommissionens förslag som ändrats av
lagenliga skäl. Den definition av "förekomst" som finns i kommissionens förslag
saknas dessutom i den gemensamma ståndpunkten eftersom den inte användes i
bestämmelserna. Dessa ändringar innebär inte något problem för kommissionen.

3.2.4 Gemenskapens mål: allmänna aspekter (artikel 4)

Ändringar som ingår i kommissionens förslag och som beaktats i den gemensamma
ståndpunkten: 12–13 och 30–31 (flyttas från bilaga I till artikel 4, gäller närmare
föreskrifter om vissa kriterier för att fastställa mål och delar därav).

Ytterligare ändringar som gjorts av den gemensamma ståndpunkten:

– För det första är den gemensamma ståndpunkten utförligare vad gäller
ändringarna 13 och 31. Genom artikel 4.2 e läggs definitionen av undertyper av
zoonotiska smittämnen till förteckningen över mål och en ny bilaga III införs
(de förfaranden som behövs för att anta den förs in i artikel 4.7) där det
fastställs specifika kriterier för att avgöra vilka salmonellaserotyper som är av
betydelse för folkhälsan. Samtidigt som hänvisningen till allmänna kriterier för
att fastställa mål finns kvar i artikel 4.6 c klargörs de specifika kriterierna för
att fastställa salmonellamål, vilket banar vägen för att fastställa mål för andra
zoonotiska smittämnen än salmonella. Kommissionen godkänner dessa
bestämmelser.

– För det andra har ett stycke (artikel 4.4) lagts till där det krävs dels att
kommissionen utför en kostnads-nyttoanalys innan den föreslår
gemenskapsmål, dels att medlemsstaterna ger allt stöd som krävs för att sådana
analyser skall kunna genomföras. Kommissionen skall också rådfråga
medlemsstaterna om resultaten av analysen och föreslå mål mot bakgrund av
en gynnsam kostnads-nyttoanalys och samrådet med medlemsstaterna. Trots att
sådana analyser är ytterst svåra att genomföra går kommissionen med på detta
berättigade krav.
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– För det tredje föreskrivs i den gemensamma ståndpunkten övergångsperioder
vad gäller fastställandet av de första gemenskapsmålen för olika kategorier
fjäderfä. Under de tre första åren gäller målen för fjäderfä således endast de
vanligaste salmonellaserotyperna (fem för avelshöns och två för övrigt
fjäderfä). Detta motiveras dels med att kostnads-nyttoanalyser knappast
kommer att vara tillgängliga än på flera år, dels med att man på så sätt undviker
alltför stor belastning på primärproducenterna under de första åren som
förordningen tillämpas. Om resultat av sådana analyser skulle bli tillgängliga
tidigare vore det dock möjligt att utöka kraven till att gälla de fem vanligaste
serotyperna under övergångsperioden. Under övergångsperioden kommer
visserligen ett begränsat antal serotyper att omfattas, men bland dem finns de
som orsakar flest fall av salmonella hos människor. Kommissionen kan stödja
detta gradvisa införande.

3.2.5 Tillämpningsområde och tidsplan för gemenskapens mål: tabell i bilaga I

Ändringar från Europaparlamentet som har beaktats i kommissionens förslag och i
den gemensamma ståndpunkten: 29 (delen om värphöns), 36 och 38.

Salmonellaserotyper av betydelse för folkhälsan omfattas i princip för värphöns och
det kommer att fastställas mål för slaktsvin utöver målen för avelssvin.

Vad gäller tidsplanen för fastställande av mål för avels- respektive slaktsvin hade
kommissionen godtagit ändringarna 36 och 38, med förbehåll för att det eventuellt
fastställs olika tidsplaner för avels- och slaktsvin. Kommissionens förslag, den
gemensamma ståndpunkten och Europaparlamentets ändringar överensstämmer
delvis. Europaparlamentet ville att båda målen skulle ha samma tidsplan som för
kalkoner. Enligt kommissionens förslag kan mål fastställas samtidigt eller senare,
men det första målet skall fastställas samma datum som det för kalkoner. I den
gemensamma ståndpunkten sägs att det första målet för slaktsvin skall fastställas
samma datum som för kalkoner, och ett år senare för avelssvin. Kommissionen
gjorde dock ett uttalande för rådets protokoll om att ordningen kan komma att ändras
om detta enligt vetenskapliga utlåtanden passar bättre (se uttalandena i bilagan till
detta meddelande). Kommissionen föreslog denna flexibilitet eftersom metoden
tidigare inte använts i gemenskapen för svin och eftersom det krävs samråd med
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan det fastställs vilka åtgärder
som är lämpligast. Detta behov av flexibilitet gäller också de minimikrav beträffande
provtagning som fastställs i bilaga II A (se avsnitt 3.2.6). Kommissionen godtar den
metod som föreskrivs i den gemensamma ståndpunkten, vilken kan komma att
ändras efter det vetenskapliga samrådet.
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Ytterligare ändringar i den gemensamma ståndpunkten:

Vad gäller tidsplanen fastställs i den gemensamma ståndpunkten relativa datum som
hänger samman med förordningens ikraftträdande, medan kommissionen inte hade
ändrat de fasta datumen i kolumnerna 4 och 5 i bilaga I annat än för det nya målet för
slaktsvin. De relativa datumen för att fastställa målen (kolumn 4 i tabellen) motsvarar
de perioder i kommissionens förslag som omfattar ikraftträdande den 1 januari 2003.
Med de nya relativa datumen kommer förseningar i antagandet att leda till att även
fastställandet av målen försenas. De perioder som fastställs i kolumn 5 vad gäller
medlemsstaternas införande av godkända nationella bekämpningsprogram har
dessutom utökats från 12 månader (kommissionens förslag) till 18 månader, och det
har lagts till ett villkor om att jämförbara uppgifter om förekomster måste vara
tillgängliga senast 6 månader innan respektive mål fastställs. Kommissionen godtar
detta då det ger medlemsstaterna och kommissionen mer tid att utarbeta förslagen till
program, godkänna dem och införa de nationella bestämmelser som behövs för att
genomföra dem.

3.2.6 Särskilda bekämpningskrav: bilaga II

Ändringar från Europaparlamentet som har beaktats i kommissionens förslag och i
den gemensamma ståndpunkten: 32 (delen om värphöns) och 34.

Alla åtgärder som rör värphöns täcker i princip de salmonellaserotyper som är av
betydelse för folkhälsan, och provtagning av vuxna höns skall ske var 15:e vecka
istället för var 9:e vecka.

Ytterligare ändringar i den gemensamma ståndpunkten:

Utöver vissa redaktionella ändringar har flera omfattande ändringar förts in i den
gemensamma ståndpunkten. Kommentarer till dessa ges nedan.

I bilaga II A har punkt 1.8 och 1.9 omarbetats ytterligare och en ny punkt 1.10 om
ekonomiskt stöd till livsmedelsföretag har lagts till. Kommissionen stödjer dessa
bestämmelser.

Bilaga II B.1:

– Kravet att livsmedelsföretagen skall bekosta provtagning för analys har
strukits. Medlemsstaterna kan därför besluta om ekonomiskt stöd så länge det
är förenligt med gemenskapslagstiftningen (den nya punkt 1.10 som nämns
ovan föreskriver att kommissionen skall informeras).

– I såväl den gemensamma ståndpunkten som kommissionens förslag har
dessutom kolumnen "Uppgifter" strukits i tabellen, då den uppfattades som
onödig och förvirrande, istället tas provtagning upp i den sista kolumnen. En
hänvisning till inspektion före slakt kvarstår som en not under tabellen.
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– Den gemensamma ståndpunkten, kommissionens förslag och
Europaparlamentets ändringar överensstämmer delvis vad gäller
provtagningskraven för svin. Europaparlamentet krävde i ändring 32 detaljerad
provtagning särskilt för slaktsvin. Kommissionen godtog principen med
provtagning hos svin, med förbehåll för att platsen för provtagning kan komma
att ändras. I kommissionens förslag sägs att de närmare bestämmelserna skall
fastställas när målet är fastställt, dvs. efter samråd med Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet. I den gemensamma ståndpunkten nämns
provtagning före slakt eller på slaktkroppar vid slakterierna. Kommissionen
godtar den gemensamma ståndpunkten men kan komma att omvärdera den i
samband med det vetenskapliga samrådet.

De särskilda kraven för avelsflockar (bilaga II C) i den gemensamma ståndpunkten
överensstämmer med kommissionens förslag även om formuleringen har ändrats. Ett
stycke har lagts till där man fastställer de omständigheter under vilka åtgärder skall
vidtas på grund av förekomsten av (relevant) salmonella sedan sådan påvisats eller
bekräftats. Detta godtar kommissionen.

Vad gäller de särskilda kraven för värphöns (bilaga II D) har datumet för att
genomföra åtgärderna ändrats till ett relativt datum på samma sätt som övriga datum
i förordningen (se ovan). I kommissionens förslag var övergångsperioden från det att
de nationella bekämpningsprogrammen inleddes och de obligatoriska särskilda
kraven infördes 24 månader, i den gemensamma ståndpunkten är perioden
30 månader. Det har även gjorts ytterligare redaktionella ändringar. Kommissionen
kan visserligen godta de nya bestämmelserna, men förväntar sig att medlemsstaterna
är beredda att genomföra dem tidigare när bekämpningsprogrammen väl är på plats.

Vad gäller de särskilda kraven för färskt fjäderfäkött (bilaga II E) har det fasta
datumet i kommissionens förslag ändrats till ett relativt datum, så att
övergångsperioden på samma sätt som för värphöns har förlängts från 24 till 30
månader. Dessutom skall närmare föreskrifter för tillämpning av kriteriet fastställas
ett år innan kriteriet börjar tillämpas. Kommissionen godkänner dessa bestämmelser.

3.2.7 Bekämpningsprogram och -metoder: artiklarna 5–8

Ändringar från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 14–15 och 17–20.

Ytterligare ändringar i den gemensamma ståndpunkten:

– Mer information om förfarandet för att godkänna de nationella
bekämpningsprogrammen, inklusive information om tidsfrister, har lagts till.
Förfarandet är jämförbart med det som används för att godkänna program för
bekämpning och övervakning av djursjukdomar enligt rådets beslut
90/424/EEG, och kommissionen kan därför godkänna det.

– Artikel 7 om livsmedelsföretagens bekämpningsprogram har omformulerats så
att de behöriga myndigheterna "får" (snarare än "skall") godkänna
programmen: på så sätt kan den behöriga myndigheten organisera ett system
för att säkerställa att industriprogrammen tillräckligt representativa. Denna
ändring infördes också i kommissionens förslag, och kommissionen kan godta
de andra redaktionella ändringarna.
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3.2.8 Handel: artiklarna 9–10

Ändringar från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 23. 25 (delen om kontoret för livsmedels-
och veterinärfrågor).

Ytterligare ändringar som gjorts av den gemensamma ståndpunkten:

– Vad gäller artikel 9 om handel inom gemenskapen innehåller den gemensamma
ståndpunkten ytterligare ändringar vad gäller tilläggsgarantierna. För det första
klargörs att tilläggsgarantier för djur och kläckägg enbart kommer att gälla
salmonella (omformulering av artikel 9.2). För det andra fastställs i den nya
artikel 9.3 att de berörda tilläggsgarantier som för närvarande gäller Sverige
och Finland kommer att fortsätta att gälla, men kan uppdateras i enlighet med
det förfarande som föreskrivs i förordningen. Kommissionen stödjer dessa
bestämmelser och har gjort ett uttalande till rådets protokoll om att den inte
kommer att föreslå några åtgärder som kan minska de garantier som beviljats
dessa två länder när de blev medlemmar i gemenskapen (se uttalandena i
bilagan till detta meddelande).

– Vad gäller artikel 10 om import från tredje land innehåller den gemensamma
ståndpunkten ytterligare ändringar. Punkt 1 har omformulerats något för att
klargöra att det krävs att programmen godkänns. Punkt 4 innehåller en ny
mening som gör det möjligt att inrikta sig på vissa "exotiska"
salmonellaserotyper (eller andra undertyper eller andra zoonotiska smittämnen)
som förekommer i tredje land om de är av särskild betydelse för gemenskapen.
Punkt 5 har omformulerats för att återspegla ordalydelsen i artikel 9.
Kommissionen godkänner dessa bestämmelser.

3.2.9 Samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

Ändring från Europaparlamentet som ingår i kommissionens förslag och som
beaktats i den gemensamma ståndpunkten: 21, vad gäller rådfrågning av
livsmedelssäkerhetsmyndigheten innan man fattar beslut om särskilda
bekämpningsmetoder.

Ändring från Europaparlamentet som delvis ingår i kommissionens förslag och i den
gemensamma ståndpunkten: 27.

Kommissionen avvisade Europaparlamentets ändring 27 som skulle ha krävt
systematisk rådfrågning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan
man kunde ändra bilagorna eller vidta övergångs- eller genomförandeåtgärder, av
samma anledning som för direktivet (se avsnitt 3.1.8). Kommissionens förslag
motsvarar direktivet. Den gemensamma ståndpunkten utgår från kommissionens
förslag om ytterligare samråd åtminstone inför förslag till gemenskapsmål eller
särskilda bekämpningsmetoder. Kommissionen godtar ordalydelsen i den
gemensamma ståndpunkten.
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3.2.10 Övrigt

Vad gäller laboratorier (artiklarna 11 och 12) godtog kommissionen den relevanta
delen av Europaparlamentets ändring 26 om att göra en allmän hänvisning till
gällande EN/ISO-standard för kvalitetssäkring, och ändringen har införts både i
kommissionens förslag och i den gemensamma ståndpunkten. Några ytterligare
redaktionella ändringar har gjorts i den gemensamma ståndpunkten – det datum då
laboratorierna måste uppfylla standarden är nu relativt istället för fast, och delar av
bestämmelserna har klargjorts. Kommissionen godtar detta.

Vad gäller gemenskapskontroller har Europaparlamentets ändring 28 införlivats både
i kommissionens förslag och i den gemensamma ståndpunkten.

Vad gäller artiklarna 16–18 i kommissionens ursprungliga förslag och i den
gemensamma ståndpunkten har de av rättsliga skäl strukits i kommissionens ändrade
förslag: dessa ändringar av direktiven 64/432/EEG4, 72/462/EEG5 och 90/539/EEG6

ansågs onödiga mot bakgrund av artiklarna 9 och 10. Rådets rättstjänst verkar hålla
med om att dessa artiklar bör strykas i den slutliga versionen av den gemensamma
ståndpunkten.

3.3 Finansiella frågor

Vid den första behandlingen lade Europaparlamentet inte fram några förslag om
ändring av de finansiella bestämmelserna i kommissionens ursprungliga förslag.
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor hade dock lagt till ett stycke om
finansiella aspekter i sin motivering till betänkandet om förordningen. I motiveringen
sades särskilt att det "därför kanske bör övervägas att i större omfattning lägga
kostnaderna där 'vinsterna' uppstår , dvs. hos skattebetalarna och på en lämplig nivå".

I kommissionsförslagen finns de finansiella bestämmelserna i artikel 15 i förslaget
till direktiv om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen (artikel 16 i den
gemensamma ståndpunkten). Genom detta ändras vissa bestämmelser i kapitlet
"Kontroller för att förebygga zoonoser" i rådets beslut 90/424/EEG (avdelning 3,
kapitel 2). Bestämmelserna täcker både övervakningsåtgärder enligt direktivet och
bekämpningsåtgärder enligt förordningen. Gemenskapsutgifter förutses för följande:

– Verksamhet i de gemenskapsreferenslaboratorier som skall utses.

– Medfinansiering av samordnade övervakningsprogram i gemenskapens regi.

– Medfinansiering av vissa fastställda bekämpningsåtgärder.

                                                
4 EGT 121, 29.7.1964, s. 1977. Direktivet senast ändrat genom direktivet 2000/20/EG (EGT L 163,

4.7.2000, s. 35).
5 EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom direktivet 97/79/EG (EGT L 24,

30.1.1998, s. 31).
6 EGT L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/505/EG

(EGT L 201, 9.8.2000, s. 8).
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Vad gäller särskilda bekämpningsåtgärder föreskrivs i förslaget fortsatt
medfinansiering av de tekniska åtgärder som redan finansieras under gällande
lagstiftning (direktiv 92/117/EEG), dvs. bortskaffande av avelsflockar där man
påvisat Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium. Detta motiverades
främst med behovet av en översyn av det befintliga systemet för gemenskapens
medfinansiering av program för sjukdomsbekämpning. I den rapport som åtföljde de
ursprungliga förslagen (KOM(2001) 452 slutlig) betonade kommissionen att "med
hänsyn till de mycket höga kostnader som zoonoser förorsakar inte bara för
näringslivet utan även för samhället som helhet, är det motiverat att åtgärder för att
reducera eller eliminera dessa sjukdomar finansieras genom allmänna medel. … Det
är också tydligt att det krävs finansiellt stöd på gemenskapsnivå…. Samtidigt är det
inte helt lätt att svara på frågan om hur gemenskapens begränsade medel används på
effektivaste sätt". Vidare påpekades att sådana möjligheter behöver undersökas
närmare och diskuteras med alla berörda. I avvaktan på resultaten av det samråd
kommissionen skall inleda föreslogs att gemenskapsfinansieringen fortsätter enligt
befintliga bestämmelser.

Under diskussionerna med rådet togs vissa allvarliga svårigheter upp, särskilt vad
gäller gemenskapens stöd till de nya bekämpningsåtgärder som föreskrivs i
förordningen. En majoritet av medlemsstaterna kräver ett klart åtagande från
gemenskapen vad gäller stöd för dessa nya åtgärder.

Vissa punkter som gäller finansiella frågor togs upp i den gemensamma
ståndpunkten om förslaget till förordning: kravet på kostnads-nyttoanalys (se avsnitt
3.2.4 ovan) och ändringarna av artikel 5 (i enlighet med Europaparlamentets ändring
14 som ingår i kommissionens förslag) för att beakta de finansiella konsekvenserna
för livsmedelsföretagen när effektiva bekämpningsåtgärder införs.

Dessutom infördes två viktiga ändringar i den gemensamma ståndpunkten som
specifikt gäller gemenskapens medfinansiering. För det första föreskrivs i
förordningens nya artikel 16 att kommissionen skall rapportera om finansiella frågor
och, om så är lämpligt, inom tre år från förordningens ikraftträdande (dvs. när
utgifterna för de nya obligatoriska bekämpningsåtgärderna börjar) lägga fram
förslag. För det andra innehåller den gemensamma ståndpunkten om direktivet en
ändring av bestämmelserna i artikel 15 så att de kostnader som uppstår vid
genomförandet av obligatoriska bekämpningsåtgärder i enlighet med artikel 24.3–
24.11 i rådets beslut 90/424/EEG berättigar till medfinansiering från gemenskapen
(upp till 50 %). Medfinansiering från gemenskapen skulle alltså inte enbart gälla de
ovan nämnda befintliga åtgärderna för att bortskaffa avelsflockar av fjäderfä, utan
också de nya åtgärderna. Det skulle dock göra det möjligt att mot bakgrund av
kommissionens rapport fatta beslut om hur stora resurser som skall avsättas för
medfinansiering.
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Kommissionen godtog dessa bestämmelser då de överensstämmer med de mål som
betonats i den rapport som åtföljde de ursprungliga förslagen, men man betonade
budgetbegränsningarna och den begränsade befogenhet som kommissionen har vad
gäller budgetmedlen. Tillsammans med rådet gjorde kommissionen ett uttalande till
rådets protokoll (se uttalandena i bilagan till detta meddelande) där det sägs att "rådet
och kommissionen anser att de resurser som är tillgängliga måste vara tillräckliga för
att täcka medfinansieringen av åtgärder för att bekämpa zoonoser. De är eniga om att
beslutet om nivån på de resurser som skall anslås för gemenskapens medfinansiering
bör fattas mot bakgrund av den rapport från kommissionen som avses i artikel 16 i
förordningen. Detta beslut måste vara budgetneutralt, vilket innebär att det måste
genomföras inom den befintliga finansieringsram beskrivs i kapitel 1".

4. UTTALANDEN FRÅN KOMMISSIONEN

Kommissionens uttalanden för rådets protokoll och ett gemensamt uttalande från
kommissionen och rådet om de finansiella frågorna finns i bilagan till detta
meddelande.

5. SLUTSATSER

Mot bakgrund av ovanstående kommentarer stöder kommissionen de båda
gemensamma ståndpunkter som rådet antagit inför antagandet av

– Europaparlamentets och rådets direktiv om övervakning av zoonoser och
zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om
upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG, och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../... om bekämpning av
salmonella och andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen och om ändring
av rådets direktiv 64/432/EEG, 72/462/EEG och 90/539/EEG.

Detta meddelande kommer att överlämnas till Europaparlamentet.
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BILAGA MED KOMMISSIONENS UTTALANDEN

DIREKTIV

Till artikel 4.5 – Harmonisering av rutinövervakning

Kommissionen kommer att föreslå harmonisering av rutinövervakning av zoonoser och
zoonotiska smittämnen, inklusive harmonisering av de laboratoriemetoder som skall användas
vid provtagning, om och i den utsträckning detta behövs för att säkerställa att uppgifter är
jämförbara. När detta sker, kommer kommissionen att vederbörligen beakta subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna samt behovet av att undvika att påföra de behöriga
myndigheterna onödiga ekonomiska eller administrativa bördor.

Till artikel 5 – Samordnad övervakning

Kommissionen kommer att föreslå åtgärder enligt befintlig gemenskapslagstiftning för att
göra det möjligt att samla in de uppgifter som behövs för att anta de första bekämpningsmålen
enligt förordningen innan direktivet träder ikraft.

Till artikel 16.1 - Ändring av beslut 90/424/EEG

Rådet och kommissionen anser att de resurser som är tillgängliga måste vara tillräckliga för
att täcka medfinansieringen av åtgärder för att bekämpa zoonoser. De är eniga om att beslutet
om nivån på de resurser som skall anslås för gemenskapens medfinansiering bör fattas mot
bakgrund av den rapport från kommissionen som avses i artikel 16 i förordningen. Detta
beslut måste vara budgetneutralt, vilket innebär att det måste genomföras inom den befintliga
finansieringsram som beskrivs i kapitel 1.

FÖRORDNING

Till artikel 9.3 – Tilläggsgarantier

Kommissionen kommer inte att föreslå någon åtgärder som skulle minska de garantier som
beviljades Finland och Sverige vid deras anslutning till gemenskapen.

Till bilaga I och bilaga II del B – Mål för stadierna efter primärproduktion

Kommissionen förklarar att målen för livsmedelskedjans olika stadier efter primärproduktion
i stort sett kommer att fastställas genom kommittéförfarandet enligt artikel 4 i den förslagna
förordningen om livsmedelshygien. Dessa mål kommer att komplettera målen för
konsumtionsägg och kött från fjäderfä i den förslagna förordningen om bekämpning av
zoonoser (vilka själva kan komma att ändras eller kompletteras genom kommittéförfarandet).

Till bilaga I och bilaga II – Mål för svinKommissionen förklarar att den planerade ordningen
för gemenskapsmålen för svin kan komma att kastas om, om detta enligt vetenskapliga
utlåtanden passar bättre.


