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5. Puhdistusjärjestelmissä on eläville simpukoille käytettävät säiliöt rakennettava siten, että

puhdas merivesi pääsee virtaamaan niiden läpi. Elävät simpukat eivät saa olla niin korkeina

kerroksina, että tämä haittaa kuorien avautumista puhdistuksen aikana.

6. Elävien simpukoiden puhdistamiseen käytettävissä puhdistussäiliöissä ei saa pitää äyriäisiä,

kaloja tai muita merieläimiä.

7. Kukin lähettämöön lähetetty eläviä simpukoita sisältävä pakkaus on varustettava

pakkausmerkinnällä, josta ilmenee, että kaikki simpukat on puhdistettu.

B. LÄHETTÄMÖJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Lähettämötoimintaa harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava seuraavien

vaatimusten täyttyminen.

1. Elävien simpukoiden käsittely, erityisesti liottaminen, kokoluokittelu, kääriminen ja

pakkaaminen, eivät saa aiheuttaa tuotteen saastumista tai vaikuttaa simpukoiden

kelpoisuuteen.

2. Elävien simpukoiden kuoret on ennen lähettämistä pestävä perusteellisesti puhtaalla vedellä.

3. Elävien simpukoiden on oltava peräisin:

a) A-luokan tuotantoalueelta;

b) uudelleensijoitusalueelta;
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c) puhdistamosta; tai

d) muusta lähettämöstä.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia sovelletaan myös aluksilla sijaitseviin

lähettämöihin. Tällaisissa lähettämöissä käsiteltyjen simpukoiden on oltava peräisin

A-luokan tuotantoalueelta tai uudelleensijoitusalueelta.

V LUKU: ELÄVIEN SIMPUKOIDEN TERVEYSVAATIMUKSET

Asetuksen (EY) N:o .../2003∗∗∗∗  mukaisesti hyväksyttyjen mikrobiologisten edellytysten

noudattamisen lisäksi elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että ihmisravinnoksi tarkoitetut,

markkinoille saatetut elävät simpukat täyttävät tässä luvussa asetetut vaatimukset.

1. Niiden on oltava aistinvaraisilta ominaisuuksiltaan tuoreuteen ja elinkykyisyyteen liittyvien

ominaisuuksien mukaisia, mukaan lukien kuoret, joissa ei ole likaa, ja niissä on oltava

riittävän selvä reaktio kopautukseen ja normaali vaippaontelonesteen määrä.

2. Niiden sisältämien merellisten biotoksiinien kokonaismäärät (mitattuna koko simpukasta tai

mistä tahansa erikseen syötävästä osasta) eivät saa ylittää seuraavia rajoja:

a) halvaannuttavan simpukkamyrkyn (PSP) osalta 800 mikrogrammaa kilogrammaa kohti;

b) muistinmenetystä aiheuttavan simpukkamyrkyn (ASP) osalta 20 milligrammaa

domoiinihappoa kilogrammaa kohti;

                                                
∗∗∗∗ Virallisten julkaisujen toimisto merkitsee elintarvikehygieniasta annetun asetuksen virallisen

numeron.
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c) okadahapon, dinofyysitoksiinien ja pektenotoksiinien osalta yhteensä

160 mikrogrammaa okadahappoekvivalenttia kilogrammaa kohti;

d) jessotoksiinien osalta 1 milligramma jessotoksiiniekvivalenttia kilogrammaa kohti; ja

e) atsaspirasidien osalta 160 mikrogrammaa atsaspirasidiekvivalenttia kilogrammaa kohti.

VI LUKU: ELÄVIEN SIMPUKOIDEN KÄÄRIMINEN JA PAKKAAMINEN

1. Osterit on käärittävä tai pakattava kovera puoli alaspäin.

2. Elävien simpukoiden yksittäiset kuluttajapakkaukset on suljettava, ja niiden on säilyttävä

suljettuina lähettämöstä lähdön jälkeen, kunnes ne pannaan esille myyntiä varten lopulliselle

kuluttajalle.

VII LUKU: TUNNISTUSMERKINTÄ JA PAKKAUSMERKINNÄT

1. Tunnistusmerkinnän sisältävän pakkausmerkinnän on oltava vedenkestävä.

2. Liitteessä II olevaan I jaksoon sisältyvien tunnistusmerkkejä koskevien yleisten vaatimusten

lisäksi pakkausmerkinnässä on oltava seuraavat tiedot:

a) simpukkalaji (yleisesti käytetty nimi ja tieteellinen nimi); ja

b) pakkauspäivämäärä, jossa on vähintään päivä ja kuukausi.

Direktiivistä 2000/13/EY poiketen vähimmäissäilyvyyden ilmaiseva päivämäärä voidaan

korvata merkinnällä "näiden eläinten on oltava myytäessä eläviä".
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3. Vähittäiskaupan harjoittajan on säilytettävä yksittäisiin kuluttajapakkauksiin

pakkaamattomien elävien simpukoiden pakkaukseen liitetty pakkausmerkintä ainakin

60 päivän ajan sisällön jakamisesta.

VIII LUKU: MUUT VAATIMUKSET

1. Eläviä simpukoita varastoivien ja kuljettavien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava,

että tuotteet pidetään lämpötilassa, josta ei aiheudu haittaa elintarviketurvallisuudelle tai

niiden elinkelpoisuudelle.

2. Eläviä simpukoita ei saa upottaa uudelleen veteen tai suihkuttaa vedellä vähittäismyyntiin

tarkoitetun pakkaamisen ja lähettämöstä poisviemisen jälkeen.

IX LUKU: LUOKITELTUJEN TUOTANTOALUEIDEN ULKOPUOLELTA PYYDETTYJÄ

KAMPASIMPUKOITA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

Kampasimpukoita luokiteltujen tuotantoalueiden ulkopuolelta pyytävien tai tällaisia

kampasimpukoita käsittelevien elintarvikealan toimijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset.

1. Kampasimpukoita ei saa saattaa markkinoille, jos niitä ei ole pyydetty ja käsitelty II luvun

B osan mukaisesti ja jos ne eivät täytä V luvun vaatimuksia omavalvontajärjestelmällä

arvioituna.

2. Lisäksi II luvun A osan säännöksiä sovelletaan vastaavasti myös kampasimpukoihin, jos

virallisista valvontaohjelmista saadaan tietoja, joiden perusteella toimivaltainen viranomainen

voi luokitella pyyntialueet, tarvittaessa yhteistyössä elintarvikealan toimijoiden kanssa.
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3. Kampasimpukoita saa saattaa markkinoille ihmisravinnoksi vain kalahuutokaupan,

lähettämön tai jalostamon kautta. Tällaisissa laitoksissa toimintaa harjoittavien elintarvikealan

toimijoiden on kampasimpukoita käsitellessään ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle

viranomaiselle ja lähettämöjen osalta noudatettava III ja IV luvun asiaa koskevia vaatimuksia.

4. Kampasimpukoita käsittelevän elintarvikealan toimijan on täytettävä:

a) tarvittaessa I luvun 3–7 kohdassa olevat asiakirjoja koskevat vaatimukset. Tällöin

rekisteröintiasiakirjassa on selvästi mainittava alue, jolta kampasimpukat oli pyydetty;

tai

b) pakattujen kampasimpukoiden osalta sekä käärittyjen kampasimpukoiden osalta, jos

kääreen antama suoja vastaa pakkauksen antamaa suojaa, tunnistusmerkintää ja

pakkausmerkintöjä koskevan VII luvun vaatimukset.

VIII JAKSO: KALASTUSTUOTTEET

1. Tätä jaksoa ei sovelleta simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin, kun

ne saatetaan markkinoille elävinä. I ja II luvun poikkeuksia lukuun ottamatta sitä sovelletaan

kyseisiin eläimiin, kun niitä ei saateta markkinoille elävinä, jolloin ne on oltava saatu

VII jakson mukaisesti.

2. III luvun A, C ja D osaa, IV lukua ja V lukua sovelletaan vähittäismyyntiin.
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3. Tämän jakson vaatimukset täydentävät asetuksen (EY) N:o .../2003∗∗∗∗  vaatimuksia.

a) Kun kyseessä ovat alkutuotantoa ja siihen liittyviä toimintoja harjoittavat laitokset,

mukaan lukien alukset, ne täydentävät mainitun asetuksen liitteen I vaatimuksia.

b) Kun kyseessä ovat muut laitokset, mukaan lukien alukset, ne täydentävät mainitun

asetuksen liitteen II vaatimuksia.

4. Kalastustuotteiden osalta:

a) alkutuotannolla tarkoitetaan elävien kalastustuotteiden viljelyä, pyyntiä ja keräämistä

tarkoituksena niiden saattaminen markkinoille; ja

b) alkutuotantoon liittyvillä toiminnoilla tarkoitetaan seuraavia toimintoja, jos ne

tapahtuvat kalastusaluksella: kalan teurastus, verenlasku, pään poistaminen, sisälmysten

ja evien poistaminen, jäähdyttäminen ja kääriminen; niihin kuuluvat myös:

1) sellaisten kalastustuotteiden, joiden luonnetta ei ole merkittävästi muutettu,

mukaan lukien elävien kalastustuotteiden, kuljetus ja varastointi maalla olevien

kalanviljelylaitosten alueella ja

2) sellaisten kalastustuotteiden, joiden luonnetta ei ole merkittävästi muutettu,

mukaan lukien elävien kalastustuotteiden, kuljetus tuotantopaikalta ensimmäiseen

määränpäänä olevaan laitokseen.

                                                
∗∗∗∗ Virallisten julkaisujen toimisto merkitsee elintarvikehygieniasta annetun asetuksen virallisen

numeron.
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I LUKU: KALASTUSALUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että:

1. alukset, joita käytetään kalastustuotteiden pyytämiseen näiden luonnollisesta ympäristöstä tai

niiden käsittelemiseen tai jalostamiseen pyynnin jälkeen, täyttävät tässä luvussa olevassa

I osassa asetetut rakenteelliset ja laitteita koskevat vaatimukset, ja

2. aluksilla tapahtuvat toimet suoritetaan II osassa asetettujen sääntöjen mukaisesti.

I RAKENTEELLISET JA LAITTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. Kaikkia aluksia koskevat vaatimukset

1. Alusten on oltava siten suunniteltuja ja rakennettuja, ettei pilssivesi, jätevesi, savu, polttoaine,

öljy, rasva tai muu haitallinen aine aiheuta tuotteiden saastumista.

2. Pintojen, joihin kalastustuotteet ovat kosketuksissa, on oltava soveltuvaa ruostumatonta,

sileää ja helposti puhdistettavaa materiaalia. Pinnoitteiden on oltava kestäviä ja myrkyttömiä.

3. Laitteiden ja kalastustuotteiden käsittelyssä käytettyjen materiaalien on oltava valmistettu

helposti puhdistettavasta ja desinfioitavasta ruostumattomasta materiaalista.

4. Jos alukset ottavat vettä käytettäväksi kalastustuotteisiin, vesi on otettava sellaisesta kohdasta,

että vältetään saastuminen veden hankinnassa.
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B. Vaatimukset aluksille, jotka on suunniteltu ja varustettu siten, että tuoreita kalastustuotteita

voidaan säilyttää niillä yli vuorokauden ajan

1. Aluksilla, jotka on suunniteltu ja varustettu siten, että kalastustuotteita voidaan säilyttää niillä

yli vuorokauden ajan, on oltava ruumat, tankit tai säiliöt kalastustuotteiden varastointiin

VII luvussa säädetyissä lämpötiloissa.

2. Tilat on erotettava konehuoneista ja miehistön tiloista riittävän tiiviillä väliseinillä

varastoitujen kalastustuotteiden saastumisen estämiseksi. Kalastustuotteiden varastointiin

käytettyjen tilojen ja säiliöiden on varmistettava tuotteiden säilyminen tyydyttävissä

hygieniaolosuhteissa ja tarvittaessa varmistettava, että sulanut vesi ei jää kosketuksiin

tuotteiden kanssa.

3. Aluksissa, jotka on varustettu siten, että niissä voidaan jäähdyttää kalastustuotteita

jäähdytetyssä puhtaassa merivedessä, tankeissa on oltava laitteet, joiden avulla voidaan

varmistaa tasainen lämpötila koko tankissa. Laitteilla on voitava saavuttaa sellainen

jäähdytysnopeus, että kalojen ja puhtaan meriveden sekoituksen lämpötilaksi varmistetaan

enintään 3°C kuuden tunnin kuluessa ja enintään 0°C 16 tunnin kuluessa lastauksesta, ja niillä

on voitava valvoa ja tarvittaessa kirjata lämpötiloja.

C. Pakastusaluksia koskevat vaatimukset

Pakastusaluksilla on:

1. oltava kylmälaitteisto, joka on riittävän tehokas laskemaan tuotteen sisäosan lämpötilan

nopeasti enintään -18°C:n sisälämpötilaan;
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2. oltava riittävän tehokas kylmälaitteisto pitämään kalastustuotteet varastoissa enintään -18°C:n

lämpötilassa. Varastotiloissa on oltava lämpötilan kirjaamislaite siten asennettuna, että sitä on

helppo lukea. Laitteen anturin on sijaittava siellä, missä lämpötila on korkein ja

3. noudatettava sellaisia aluksia koskevia vaatimuksia, jotka on suunniteltu ja varustettu siten,

että tuoreita kalastustuotteita voidaan säilyttää niillä yli vuorokauden ajan B osan 2 kohdan

mukaisesti.

D. Tehdasaluksia koskevat vaatimukset

1. Tehdasaluksissa on oltava vähintään:

a) kalastustuotteiden vastaanottoon varattu alue, joka on suunniteltu siten, että eri

kalastuserät voidaan pitää erillään. Tämän alueen on oltava helppo puhdistaa ja

suunniteltu siten, etteivät tuotteet joudu alttiiksi auringolle tai muille luonnonvoimille ja

että ne eivät pääse saastumaan;

b) hygieeninen järjestelmä kalastustuotteiden siirtoon vastaanottotiloista

työskentelytiloihin;

c) riittävän tilavat työskentelytilat, jotta kalastustuotteet voidaan valmistaa ja jalostaa

hygieenisesti, helposti puhdistettavat ja desinfioitavat ja suunniteltu ja järjestetty

tuotteiden saastumisen estämiseksi;

d) riittävät ja helposti puhdistettavat varastotilat valmiille tuotteille. Jos jalostamossa

toimii jätteenkäsittely-yksikkö, tällaisten jätteiden varastointiin on varattava erillinen

säiliö;
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e) pakkausmateriaalien varastointitilat, jotka ovat erillään kalastustuotteiden valmistus- ja

käsittelytiloista;

f) erityiset laitteet ihmisravinnoksi kelpaamattomien jätteiden tai kalastustuotteiden

siirtämiseksi suoraan mereen, tai tilanteen sitä vaatiessa, vedenpitävään, tarkoitukseen

varattuun säiliöön. Jos jätteet varastoidaan ja käsitellään aluksella siellä tapahtuvaa

jätehuoltoa varten, tähän on varattava erilliset tilat;

g) vedenotto sellaisessa kohdassa, että vältetään saastuminen veden hankinnassa; ja

h) sellaiset käsienpesulaitteet suojaamattomia kalastustuotteita käsittelevän henkilökunnan

käyttöä varten, joiden hanat on niin suunniteltu, että estetään saastumisen leviäminen.

2. Tehdasalusten, joilla kypsennetään, jäähdytetään ja kääritään äyriäisiä ja nilviäisiä, ei tarvitse

noudattaa 1 kohdan vaatimuksia, jos aluksilla ei suoriteta mitään muuta käsittelyä tai

jalostusta.

3. Kalastustuotteita jäädyttävillä tehdasaluksilla on oltava jäädytysaluksille C osan 1 ja

2 kohdassa vahvistetut vaatimukset täyttävä laitteisto.

II HYGIENIAVAATIMUKSET

1. Silloin kun aluksilla olevia kalastustuotteiden varastointiin varattuja tiloja tai säiliöitä

käytetään, ne on pidettävä puhtaina, huollettuina ja hyväkuntoisina. Ne eivät varsinkaan saa

olla saastuneita polttoaineesta tai pilssivedestä.
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2. Alukselle ottamisen jälkeen kalastustuotteet on suojattava mahdollisimman pian saastumiselta

ja auringon tai muun lämmönlähteen vaikutuksilta. Kun ne pestään, käytettävän veden on

oltava joko juomakelpoista vettä tai tapauksen mukaan puhdasta vettä.

3. Kalastustuotteita on käsiteltävä ja ne on varastoitava siten, että vältetään tuotteiden

ruhjoutuminen. Suurien tai käsittelijää mahdollisesti vahingoittavien kalojen siirrossa

käsittelijät voivat käyttää teräviä välineitä, edellyttäen ettei näiden tuotteiden liha mitenkään

vaurioidu.

4. Muille kuin elävinä pidettäville kalastustuotteille on tehtävä jäähdyttäminen niin pian kuin

mahdollista lastauksen jälkeen. Silloin kun jäähdyttäminen ei ole mahdollista, kalastustuotteet

on purettava aluksesta mahdollisimman pian.

5. Kalastustuotteiden jäähdyttämiseen käytettävä jää on tehtävä juomakelpoisesta vedestä tai

puhtaasta vedestä.

6. Silloin kun kaloilta poistetaan pää ja/tai sisälmykset aluksella, nämä toimenpiteet on

toteutettava hygieenisesti mahdollisimman pian pyynnin jälkeen ja tuotteet on pestävä

välittömästi ja läpikotaisin juomakelpoisella vedellä tai puhtaalla vedellä. Tällöin sisälmykset

ja osat, joista saattaa aiheutua vaaraa kansanterveydelle, on vietävä pois niiden läheisyydestä

mahdollisimman pian ja pidettävä erillään ihmisravinnoksi tarkoitetuista tuotteista.

Ihmisravinnoksi tarkoitetut maksat ja mäti on säilytettävä jään alla, lämpötilassa, joka on

lähellä jään sulamislämpötilaa, tai jäädytettävä.

7. Silloin kun säilykkeeksi tarkoitettuja kokonaisia kaloja jäädytetään suolavedessä, tuote on

saatava enintään -9°C:n lämpötilaan. Suolavesi ei saa olla saastumislähde kalalle.
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II LUKU: VAATIMUKSET ALUKSESTA PURKAMISEN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

1. Lastin purkamisesta ja maihinsiirrosta vastaavien elintarvikealan toimijoiden on:

a) varmistettava, että kalastustuotteiden kanssa kosketuksiin joutuva lastinpurku- ja

maihinsiirtokalusto on helposti puhdistettavaa ja desinfioitavaa materiaalia ja että se

pysyy hyvässä kunnossa ja puhtaana, ja

b) huolehdittava siitä, että purkamisen ja maihinsiirron aikana kalastustuotteet eivät joudu

alttiiksi saastumiselle, erityisesti

i) suorittamalla purku- ja maihinsiirtotoimet nopeasti,

ii) sijoittamalla kalastustuotteet viipymättä suojattuun tilaan VII luvussa säädettyyn

lämpötilaan, ja

iii) olemalla käyttämättä välineitä tai menetelmiä, jotka tarpeettomasti vahingoittavat

kalastustuotteiden syötäviä osia.

2. Huuto- ja tukkukaupoista tai niihin liittyvistä osista, joissa kalastustuotteita pannaan esille

myyntiä varten, vastaavien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että seuraavia

vaatimuksia noudatetaan:

a) i) Huuto- ja tukkukaupoissa on oltava lukittavat tilat talteen otettujen

kalastustuotteiden kylmävarastointia varten ja erilliset lukittavat tilat

ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi todettujen kalastustuotteiden varastointia

varten.
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ii) Jos toimivaltainen viranomainen sitä edellyttää, huuto- ja tukkukaupoissa oltava

asianmukaisesti varustettu lukittava tila tai tarvittaessa huone, joka on varattu

yksinomaan toimivaltaisen viranomaisen käyttöön.

b) Kalastustuotteita esille pantaessa tai varastoitaessa:

i) tiloja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen;

ii) tiloihin ei saa tuoda ajoneuvoja, jotka päästävät pakokaasuja, jotka saattavat

heikentää kalastustuotteiden laatua;

iii) henkilöt, joilla on pääsy tiloihin, eivät saa tuoda sinne muita eläimiä; ja

iv) tilat on valaistava siten, että niissä on helppo suorittaa virallisia tarkastuksia.

3. Jos jäähdyttämistä ei ole voitu tehdä aluksella, muut kuin elävinä pidettävät tuoreet

kalastustuotteet on jäähdytettävä niin pian kuin mahdollista maihinsiirron jälkeen ja

varastoitava lämpötilassa, joka on lähellä jään sulamislämpötilaa.

4. Elintarvikealan toimijoiden on toimittava yhteistyössä asiaankuuluvien toimivaltaisten

viranomaisten kanssa, jotta nämä voisivat suorittaa viralliset tarkastukset asetuksen (EY)

N:o…/2003* mukaisesti, erityisesti kaikkien sellaisten kalastustuotteiden aluksesta purkamista

koskevien ilmoitusmenettelyjen osalta, joita sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen,

jonka lipun alla alus purjehtii, tai sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonne

kalastustuotelasti puretaan, pitää tarpeellisina.

                                                
* Virallisten julkaisujen toimisto merkitsee virallisen valvonnan järjestämisestä annetun

asetuksen virallisen numeron.
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III LUKU: KALASTUSTUOTTEITA KÄSITTELEVIÄ LAITOKSIA JA ALUKSIA KOSKEVAT

VAATIMUKSET

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että seuraavia vaatimuksia tarvittaessa noudatetaan

kalastustuotteita käsittelevissä laitoksissa.

A. TUOREITA KALASTUSTUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Jos jäähdytetyt, pakkaamattomat tuotteet eivät mene jakeluun, lähetykseen, valmistukseen tai

jalostukseen välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat saapuneet maissa sijaitsevaan laitokseen, ne

on varastoitava jäihin asianmukaisissa tiloissa. Jäitä on lisättävä niin usein kuin se on tarpeen.

Pakatut tuoreet kalastustuotteet on jäähdytettävä lämpötilaan, joka on lähellä jään

sulamislämpötilaa.

2. Käsittelyt, kuten pään ja sisälmysten poisto, on tehtävä hygieenisesti. Jos sisälmysten poisto

on teknisesti ja kaupalliselta kannalta mahdollista, se on tehtävä mahdollisimman nopeasti

tuotteiden pyytämisen tai lastin purkamisen jälkeen. Tuotteet on pestävä läpikotaisin

juomakelpoisella vedellä tai aluksilla puhtaalla vedellä välittömästi näiden käsittelyjen

jälkeen.

3. Fileoiminen ja leikkaaminen on suoritettava niin, etteivät fileet ja siivut pääse saastumaan tai

pilaantumaan. Fileet ja siivut eivät saa olla työpöydillä kauemmin kuin on tarpeen niiden

valmistamiseksi. Fileet ja siivut on käärittävä, tarvittaessa pakattava ja jäähdytettävä

mahdollisimman nopeasti valmistuksen jälkeen.
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4. Pakkaamattomien, jäihin varastoitujen tuoreiden kalastusvalmisteiden lähetyksessä tai

varastoinnissa käytettyjen säiliöiden on oltava sellaisia, että sulamisvesi ei jää kosketuksiin

tuotteiden kanssa.

5. Kokonaiset tai peratut tuoreet kalastusvalmisteet voidaan kuljettaa ja varastoida jäähdytetyssä

vedessä aluksella. Niitä voidaan myös edelleen kuljettaa jäähdytetyssä vedessä aluksesta

purkamisen jälkeen ja kuljettaa vesiviljelylaitoksista, kunnes ne saapuvat ensimmäiseen

maalla sijaitsevaan laitokseen, joka suorittaa jotain muuta toimintaa kuin kuljetusta tai

lajittelua.

B. JÄÄDYTETTYJÄ TUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Maissa kalastustuotteita jäädyttävissä laitoksissa on oltava laitteet, jotka täyttävät pakastusaluksille

I luvun I osan C kohdan 1 ja 2 alakohdassa asetetut vaatimukset.

C. MEKAANISESTI EROTETTUJA KALASTUSTUOTTEITA KOSKEVAT

VAATIMUKSET

Mekaanisesti erotettuja kalastustuotteita valmistavien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava,

että seuraavia vaatimuksia noudatetaan.

1. Käytettyjen raaka-aineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset.

a) Mekaanisesti erotettujen kalastustuotteiden tuotantoon saa käyttää vain kokonaisia

kaloja ja kalanluita fileoinnin jälkeen.

b) Kaikki raaka-aineet on puhdistettava sisälmyksistä.
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2. Valmistusprosessin on täytettävä seuraavat vaatimukset.

a) Mekaanisen erottamisen on tapahduttava ilman tarpeettomia viivästyksiä fileoinnin

jälkeen.

b) Jos käytetään kokonaisia kaloja, näistä on etukäteen poistettava sisälmykset ja ne on

pestävä.

c) Mekaanisesti erotetut kalastustuotteet on talteenoton jälkeen jäädytettävä

mahdollisimman nopeasti tai yhdistettävä tuotteeseen, joka on tarkoitus jäädyttää tai

käsitellä sen stabiloimiseksi.

D. LOISIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Seuraavat kalastustuotteet on jäädytettävä -20°C:n tai sitä alempaan lämpötilaan tuotteen

kaikissa osissa vähintään 24 tunnin ajaksi. Tämä käsittely on tehtävä joko raa'alle tuotteelle tai

valmiille tuotteelle.

a) kalastustuotteet, jotka syödään raakana tai lähes raakana;

b) seuraavista lajeista saatavat kalastustuotteet, jos niille tehdään kylmäsavustus, jossa

kalastustuotteen sisälämpötila on enintään 60°C:

i) silli

ii) makrilli

iii) kilohaili

iv) (luonnonvarainen) Atlantin ja Tyynenmeren lohi ja
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c) marinoidut ja/tai suolatut kalastustuotteet silloin, kun käsittely ei riitä tuhoamaan

sukkulamatojen toukkia.

2. Elintarvikealan toimijan ei tarvitse suorittaa 1 kohdassa vaadittua käsittelyä, jos

a) on olemassa epidemiologista tietoa, jonka perusteella alkuperäinen pyyntialue ei ole

terveysuhka loisten osalta,

b) toimivaltainen viranomainen antaa tähän luvan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kalastustuotteiden mukana on tuotteita markkinoille

saatettaessa oltava valmistajan asiakirja, josta ilmenee käytetty käsittely, paitsi jos tuote

toimitetaan lopulliselle kuluttajalle.

IV LUKU: JALOSTETTUJA KALASTUSTUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Äyriäisiä ja nilviäisiä keittämällä valmistavien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että

seuraavia vaatimuksia noudatetaan.

1. Keittämisen jälkeen tuotteet on jäähdytettävä nopeasti. Tähän tarkoitukseen käytetyn veden

on oltava juomakelpoista tai, aluksilla, puhdasta vettä. Jos ei käytetä muuta

säilöntämenetelmää, on jäähdyttämistä jatkettava, kunnes saavutetaan sulavan jään lämpötila.
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2. Kuoret on poistettava hygieenisesti tuotteen saastumista välttäen. Jos tämä tehdään käsin,

työntekijöiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käsien pesemiseen.

3. Keitetyt tuotteet on kuorien poiston jälkeen jäädytettävä heti tai jäähdytettävä

mahdollisimman nopeasti VII luvussa säädettyyn lämpötilaan.

V LUKU: KALASTUSTUOTTEITA KOSKEVAT TERVEYSVAATIMUKSET

Sen lisäksi, että elintarvikealan toimijoiden on varmistettava asetuksen (EY) N:o .../2003∗∗∗∗

mukaisesti hyväksyttyjen mikrobiologisten vaatimusten noudattaminen, niiden on varmistettava

tuotteen tai lajin luonteesta riippuen, että ihmisravinnoksi markkinoille saatettavat kalastustuotteet

täyttävät tämän luvun vaatimukset.

A KALASTUSTUOTTEIDEN AISTINVARAISET OMINAISUUDET

Elintarvikealan toimijoiden on suoritettava kalastustuotteiden aistinvarainen tutkimus.

Tutkimuksella on varmistettava, että kalastustuotteet täyttävät tuoreusvaatimukset.

B HISTAMIINI

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että histamiinille vahvistetut rajat eivät ylity.

                                                
∗∗∗∗ Virallisten julkaisujen toimisto merkitsee elintarvikehygieniasta annetun asetuksen virallisen

numeron.
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C HAIHTUVA KOKONAISTYPPI (TVB-N)

Jalostamattomia kalastustuotteita ei saa saattaa markkinoille, jos kemialliset kokeet osoittavat, että

TVB-N:lle tai TMA-N:lle vahvistetut rajat ylittyvät.

D LOISET

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kalastustuotteet on ennen niiden markkinoille

saattamista tarkastettu silmämääräisesti näkyvien loisten havaitsemiseksi. Kyseiset toimijat eivät

saa saattaa markkinoille ihmisravinnoksi kalastustuotteita, joissa on selvästi loisia.

E KANSANTERVEYDELLE HAITALLISET TOKSIINIT

1. Seuraavien heimojen myrkyllisistä kaloista saatuja kalastustuotteita ei saa saattaa

markkinoille: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae ja Canthigasteridae.

2. Kalastustuotteita, joissa on biotoksiineja kuten ciguatera-myrkkyä tai lihaksia halvaannuttavia

toksiineja, ei saa saattaa markkinoille. Simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja

merikotiloista saatuja kalastustuotteita voidaan saattaa markkinoille, jos ne on tuotettu

VII jakson määräysten mukaisesti ja ne täyttävät kyseisen jakson V luvun 2 kohdan

vaatimukset.
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VI LUKU: KALASTUSTUOTTEIDEN KÄÄRIMINEN JA PAKKAAMINEN

1. Astioiden, joissa tuoreita kalastustuotteita pidetään jään alla, on oltava vedenpitäviä ja

sellaisia, että sulamisvesi ei jää kosketuksiin tuotteiden kanssa.

2. Aluksilla valmistettujen jäädytettyjen levyjen on oltava asianmukaisesti käärittyjä ennen

niiden purkamista alukselta.

3. Kun kalastustuotteet kääritään aluksilla, elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että

kääremateriaali:

a) ei voi aiheuttaa saastumista;

b) säilytetään siten, että sille ei aiheudu saastumisriskiä;

c) joka on tarkoitettu uudelleen käytettäväksi, on helposti puhdistettava ja tarvittaessa

helposti desinfioitava.

VII LUKU: KALASTUSTUOTTEIDEN VARASTOINTI

Kalastustuotteita varastoivien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että seuraavia

vaatimuksia noudatetaan.

1. Tuoreet kalastustuotteet, sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet ja keitetyt ja jäähdytetyt

äyriäis- ja nilviäistuotteet on pidettävä lämpötilassa, joka on lähellä sulavan jään lämpötilaa.
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2. Jäädytetyt kalastustuotteet on pidettävä kaikilta tuotteen osilta enintään -18°C:n lämpötilassa.

Kokonaiset, suolavedessä jäädytetyt, säilykkeiden valmistukseen tarkoitetut kalat voidaan

kuitenkin pitää enintään -9°C:n lämpötilassa.

3. Elävinä pidetyt kalastustuotteet on säilytettävä sellaisessa lämpötilassa ja siten, ettei aiheudu

haittaa elintarvikkeiden turvallisuudelle tai säilyvyydelle.

VIII LUKU: KALASTUSTUOTTEIDEN KULJETUS

Kalastustuotteita kuljettavien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että seuraavia

vaatimuksia noudatetaan.

1. Kalastustuotteet on kuljetuksen aikana pidettävä vaaditussa lämpötilassa. Erityisesti:

a) tuoreet kalastustuotteet, sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet ja keitetyt ja

jäähdytetyt äyriäis- ja nilviäistuotteet on pidettävä lämpötilassa, joka on lähellä sulavan

jään lämpötilaa;
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b) jäädytetyt kalastustuotteet, lukuun ottamatta suolaveteen valmistettua jäädytettyä kalaa,

joka on tarkoitettu elintarvikesäilykkeiden valmistamiseen, on pidettävä kuljetuksen

aikana tuotteen kaikilta osilta tasaisessa enintään -18°C:n lämpötilassa, josta sallitaan

lyhytaikaisia enintään 3°C:n suuruisia vaihteluita ylöspäin.

2. Elintarvikealan toimijoiden ei tarvitse noudattaa 1 kohdan b alakohtaa, kun jäädytettyjä

kalastustuotteita kuljetetaan kylmävarastosta hyväksyttyyn laitokseen siellä saapumisen

jälkeen sulatettavaksi valmistelu- ja/tai jalostustarkoituksiin, jos matka on lyhyt ja jos

toimivaltainen viranomainen sallii tämän.

3. Jos kalastustuotteita pidetään jään alla, sulamisvesi ei saa jäädä kosketuksiin tuotteiden

kanssa.

4. Markkinoille elävinä saatettavat kalastustuotteet on kuljetettava siten, ettei aiheudu haittaa

elintarvikkeiden turvallisuudelle tai säilyvyydelle.

IX JAKSO: RAAKAMAITO JA MEIJERITUOTTEET

I LUKU: RAAKAMAITO – ALKUTUOTANTO

Elintarvikealan toimijoiden, jotka tuottavat tai tapauksen mukaan keräävät raakamaitoa, on

varmistettava tässä luvussa säädettyjen vaatimusten noudattaminen.
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I RAAKAMAIDON TUOTANNOSSA NOUDATETTAVAT TERVEYSVAATIMUKSET

1. Raakamaidon on oltava peräisin eläimistä:

a) joissa ei ole mitään oireita tartuntataudeista, jotka voisivat tarttua ihmisiin maidon

välityksellä;

b) joiden yleinen terveydentila on hyvä, joissa ei ole merkkejä taudista, joka saattaa johtaa

maidon saastumiseen, ja erityisesti jotka eivät kärsi mistään sukuelinten alueella

esiintyvästä tulehduksesta, johon liittyy vuotoa, suolitulehduksesta, johon liittyy ripuli

ja kuumetta, tai tunnistettavasta utaretulehduksesta;

c) joilla ei ole utarehaavoja, jotka voisivat muuttaa maidon laatua;

d) joille ei ole annettu kiellettyjä aineita tai tuotteita ja joita ei ole käsitelty direktiivissä

96/23/EY tarkoitetulla lainvastaisella tavalla; ja

e) joiden osalta, jos niille on annettu sallittuja tuotteita tai aineita, näille tuotteille tai

aineille määrättyä varoaikaa on noudatettu.
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2. a) Erityisesti luomistaudin osalta raakamaidon on oltava peräisin:

i) lehmistä tai puhveleista, jotka kuuluvat karjaan, joka on direktiivin 64/432/ETY1

merkityksessä luomistaudista vapaa tai virallisesti vapaa;

ii) lampaista tai vuohista, jotka ovat peräisin tilalta, joka on direktiivin 91/68/ETY2

merkityksessä luomistaudista virallisesti vapaa tai vapaa; tai

iii) muiden lajien naaraista, jotka kuuluvat, luomistaudille alttiiden lajien osalta,

karjoihin, jotka tarkastetaan säännöllisesti kyseisen taudin varalta toimivaltaisen

viranomaisen hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti.

b) Tuberkuloosin osalta raakamaidon on oltava peräisin:

i) lehmistä tai puhveleista, jotka kuuluvat karjaan, joka on direktiivin 64/432/ETY

merkityksessä tuberkuloosista virallisesti vapaa; tai

ii) muiden lajien naaraista, jotka kuuluvat tuberkuloosille alttiiden lajien osalta

karjoihin, jotka tarkastetaan säännöllisesti kyseisen taudin varalta toimivaltaisen

viranomaisen hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti.

                                                
1 Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen

liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121,
29.7.1964, s. 1977). Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1226/2002 (EYVL L 179, 9.7.2002, s. 13).

2 Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä
koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL L 46,
19.2.1991, s. 19). Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä
2002/261/EY (EYVL L 91, 6.4.2002, s. 31).
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c) Jos vuohia pidetään yhdessä lehmien kanssa, vuohet on tarkastettava ja niistä on

tutkittava tuberkuloosi.

3. Eläimistä, jotka eivät täytä 2 kohdan vaatimuksia, peräisin olevaa raakamaitoa voidaan

kuitenkin käyttää toimivaltaisen viranomaisen luvalla:

a) jos lehmät tai puhvelit eivät reagoi positiivisesti tuberkuloosi- tai luomistautikokeeseen

eivätkä osoita mitään näiden tautien oireita, sen jälkeen, kun raakamaidolle on tehty

lämpökäsittely, jonka jälkeen sen reaktio fosfataasikokeeseen on negatiivinen;

b) jos lampaat ja vuohet eivät reagoi positiivisesti luomistautikokeeseen, tai ne on

rokotettu luomistautia vastaan osana hyväksyttyä hävittämisohjelmaa eivätkä osoita

mitään tämän taudin oireita, joko:

i) vähintään kaksi kuukautta kypsytettävän juuston valmistukseen; tai

ii) sen jälkeen, kun sille on tehty lämpökäsittely, jonka jälkeen sen reaktio

fosfataasikokeeseen on negatiivinen; ja

c) jos muiden lajien naaraat eivät reagoi positiivisesti tuberkuloosi- tai

luomistautikokeeseen eivätkä osoita mitään näiden tautien oireita mutta kuuluvat

karjaan, jossa on todettu luomistautia tai tuberkuloosia 2 kohdan a alakohdan

iii alakohdassa tai 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa säädettyjen tarkastusten jälkeen,

jos raakamaito on käsitelty sen turvallisuuden varmistamiseksi.
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4. Eläimistä, jotka eivät täytä 1–3 kohdan vaatimuksia, eikä varsinkaan eläimistä, joiden reaktio

direktiivin 64/432/ETY ja direktiivin 91/68/ETY mukaiseen eläinkohtaiseen tuberkuloosi- tai

luomistaudin profylaktiseen kokeeseen on positiivinen, saatua raakamaitoa ei saa käyttää

ihmisravinnoksi.

5. Jos eläimen todetaan tai epäillään sairastuneen johonkin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun tautiin,

tällaisen eläimen eristämisen on tehokkaasti estettävä haitalliset vaikutukset toisten eläinten

maitoon.

II HYGIENIA MAITOTILOILLA

A Tiloja ja laitteita koskevat vaatimukset

1. Lypsylaitteiston ja maidon säilytykseen, käsittelyyn tai jäähdytykseen käytettävien tilojen

sijainnin ja rakenteiden on oltava sellaiset, että maidon saastumisvaara on rajoitettu.

2. Maidon säilytystilat on suojattava tuhoeläimiltä ja erotettava riittävällä tavalla tiloista, joissa

eläimiä pidetään, ja B osan vaatimusten täyttämiseksi niissä on tarpeen mukaan oltava

asianmukaiset jäähdytyslaitteet.

3. Sellaisten laitteiden pintojen, joiden on tarkoitus tulla kosketuksiin maidon kanssa

(lypsämisessä, keruussa tai kuljetuksessa käytettävät apuvälineet, säiliöt, astiat jne.), on oltava

helposti puhdistettavia ja tarpeen mukaan desinfioitavia, ja ne on pidettävä hyvässä kunnossa.

Tämä edellyttää sileiden, pestävien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä.
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4. Kyseiset pinnat on puhdistettava ja tarpeen mukaan desinfioitava käytön jälkeen. Astiat ja

säiliöt, joita käytetään raakamaidon kuljetukseen, on puhdistettava ja desinfioitava

asianmukaisesti ennen seuraavaa käyttökertaa kunkin kuljetuksen jälkeen tai – jos

tyhjennyksen ja seuraavan täytön välinen aika on erittäin lyhyt – useamman tällaisen

peräkkäisen kuljetuksen jälkeen, mutta joka tapauksessa vähintään kerran päivässä.

B Hygienia lypsyn aikana, maidon keruussa ja kuljetuksessa

1. Lypsäminen on tehtävä hygieenisesti varmistaen erityisesti, että:

a) ennen kuin lypsäminen alkaa, vetimet, utareet ja niiden lähialueet ovat puhtaat;

b) jokaisen eläimen maito tarkastetaan lypsäjän toimesta aistinvaraisten tai fysikaalisten ja

kemiallisten poikkeavuuksien varalta tai muulla vastaavan tuloksen antavalla

menetelmällä, eikä maitoa, jossa on poikkeavuuksia, käytetä ihmisravinnoksi;

c) maitoa, joka on peräisin eläimistä, joissa on havaittu utaretaudin kliinisiä oireita, ei

käytetä ihmisravinnoksi muutoin kuin eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti;

d) eläimet, joita hoidetaan lääkkeillä, joista voi jäädä jäämiä maitoon, tunnistetaan eikä

niistä ennen määrätyn varoajan loppua saatua maitoa käytetä ihmisravinnoksi; ja
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e) vedinkastoliuoksia ja -suihkeita käytetään ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen

on hyväksynyt ne ja tavalla, joka ei aiheuta liian suuria jäämiä maitoon.

2. Maitoa on välittömästi lypsyn jälkeen säilytettävä puhtaassa paikassa, joka on suunniteltu ja

varustettu estämään saastuminen. Se on jäähdytettävä välittömästi enintään

8°C:n lämpötilaan, jos keräys tapahtuu päivittäin, ja enintään 6°C:n lämpötilaan, jos keräys ei

tapahdu päivittäin.

3. Kuljetuksen aikana kylmäketjua on ylläpidettävä, ja maidon lämpötila määrälaitokseen

tultaessa ei saa olla yli 10°C.

4. Elintarvikealan toimijoiden ei tarvitse täyttää 2 ja 3 kohdan lämpötilavaatimuksia, jos maito

täyttää III osassa säädetyt vaatimukset ja:

a) maito jalostetaan kahden tunnin kuluessa lypsämisestä; tai

b) korkeampi lämpötila on tarpeen tiettyjen maitotuotteiden valmistukseen liittyvien

teknisten syiden vuoksi ja toimivaltainen viranomainen sallii sen.

C Henkilökunnan hygienia

1. Lypsäjien ja/tai raakamaidon käsittelijöiden on käytettävä puhtaita ja asianmukaisia

lypsyvaatteita.
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2. Lypsäjien henkilökohtaisen puhtauden tason on oltava korkea. Lypsypaikan lähellä on oltava

lypsäjiä ja raakamaidon käsittelijöitä varten asianmukaiset laitteet käsien ja käsivarsien

pesuun.

III RAAKAMAITOA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Seuraavia raakamaitoa koskevia vaatimuksia sovelletaan, kunnes asiaa koskevat vaatimukset

vahvistetaan maidon ja meijerituotteiden laatua koskevan erityislainsäädännön yhteydessä.

2. Maitotiloilta kerätystä raakamaidosta on tarkastettava pistokokein edustava määrä näytteitä,

jotta varmistettaisiin 3 ja 4 kohdan noudattaminen. Tarkastukset voidaan tehdä seuraavien

toimesta tai puolesta:

a) maidon tuottajana toimiva elintarvikealan toimija,

b) maidon keruun tai jalostuksen suorittava elintarvikealan toimija,

c) elintarvikealan toimijoiden ryhmä, tai

d) osana kansallista tai alueellista valvontaohjelmaa.
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3. a) Elintarvikealan toimijoiden on aloitettava menettelyt sen varmistamiseksi, että

raakamaito täyttää seuraavat vaatimukset

i) lehmän raakamaito:

Pesäkemäärä 30°C:ssa (/ml):

Somaattisten solujen määrä / ml

< 100 000 (*)

< 400 000 (**)

ii) muista lajeista peräisin oleva raakamaito:

Pesäkemäärä 30°C:ssa (/ml): < 1 500 000 (*)

b) Jos muista lajeista kuin lehmistä peräisin olevaa maitoa on tarkoitus käyttää sellaisten

raakamaitoa sisältävien tuotteiden valmistukseen, joiden valmistusprosessiin ei kuulu

lämpökäsittelyä, elintarvikealan toimijoiden on toteutettava toimet sen varmistamiseksi,

että käytetty raakamaito täyttää seuraavan vaatimuksen:

Pesäkemäärä 30°C:ssa (/ml): < 500 000 (*)

(*) Liukuva geometrinen keskiarvo kahden kuukauden aikana, vähintään kaksi

näytettä kuukaudessa.

(**) Liukuva geometrinen keskiarvo kolmen kuukauden aikana, vähintään yksi näyte

kuukaudessa, ellei toimivaltainen viranomainen määrittele muuta menetelmää

vuodenaikojen aiheuttamien tuotantotason vaihteluiden huomioon ottamiseksi.
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4. Rajoittamatta direktiivin 96/23/EY soveltamista elintarvikealan toimijoiden on aloitettava

menettelyt sen varmistamiseksi, että raakamaitoa ei saateta markkinoille, jos se joko:

a) sisältää lääkeainejäämiä, jotka asetuksen (ETY) N:o 2377/901 liitteissä I ja III

tarkoitetun jonkin aineen suhteen ylittävät siinä sallitut tasot; tai

b) kaikkien lääkeainejäämien kokonaismäärän osalta ylittää minkä tahansa sallitun

enimmäisarvon.

5. Jos raakamaito ei täytä 3 tai 4 kohdan vaatimuksia, elintarvikealan toimijan on ilmoitettava

asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja toteutettava toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

II LUKU: MEIJERITUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I LÄMPÖTILAVAATIMUKSET

1. Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että maidon saapuessa jalostuslaitokseen se on

jäähdytettävä nopeasti enintään 6°C :n lämpötilaan ja säilytettävä kyseisessä lämpötilassa

jalostukseen asti.

2. Elintarvikealan toimijat voivat kuitenkin pitää maidon korkeammassa lämpötilassa, jos:

a) jalostus alkaa välittömästi lypsämisen jälkeen tai neljän tunnin kuluessa

käsittelylaitokseen saapumisesta; tai

                                                
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2377/90, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, yhteisön

menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä
elintarvikkeissa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 665/2003 (EYVL L 96, 12.4.2003, s. 7).
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b) toimivaltainen viranomainen sallii korkeamman lämpötilan tiettyjen meijerituotteiden

valmistukseen liittyvien teknisten syiden vuoksi.

II LÄMPÖKÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Kun raakamaidolle tai meijerituotteille tehdään lämpökäsittely, elintarvikealan toimijoiden on

varmistettava, että tämä täyttää asetuksen (EY) N:o…/2003∗∗∗∗  liitteen II XI luvun vaatimukset.

2. Harkitessaan lämpökäsittelyn tekemistä raakamaidolle elintarvikealan toimijoiden on:

a) otettava huomioon asetuksen (EY) N:o .../2003* mukaisten HACCP-periaatteiden

perusteella kehitetyt menettelyt; ja

b) täytettävä mahdolliset vaatimukset, joita toimivaltainen viranomainen voi asiassa antaa

hyväksyessään laitoksia tai suorittaessaan tarkastuksia asetuksen (EY) N:o .../2003∗∗∗∗∗∗∗∗

mukaisesti.

                                                
∗∗∗∗ Virallisten julkaisujen toimisto merkitsee elintarvikehygieniasta annetun asetuksen virallisen

numeron.
∗∗∗∗∗∗∗∗ Virallisten julkaisujen toimisto merkitsee virallisen valvonnan järjestämisestä annetun

asetuksen virallisen numeron.
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III LEHMÄN RAAKAMAITOA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Meijerituotteita valmistavien elintarvikealan toimijoiden on aloitettava menettelyt sen

varmistamiseksi, että välittömästi ennen käsittelyä:

a) meijerituotteiden valmistukseen käytettävän lehmän raakamaidon pesäkemäärä on

30°C:n lämpötilassa alle 300 000/ml; ja

b) meijerituotteiden valmistukseen käytettävän käsitellyn lehmänmaidon pesäkemäärä on

30°C :n lämpötilassa alle 100 000/ml.

2. Jos maito ei täytä 1 kohdan vaatimuksia, elintarvikealan toimijoiden on ilmoitettava asiasta

toimivaltaiselle viranomaiselle ja toteutettava toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

III LUKU: KÄÄREET JA PAKKAUKSET

Kuluttajapakkauksien sulkemisen on tapahduttava nestemäisen meijerituotteen viimeisen

lämpökäsittelyn tehneessä käsittelylaitoksessa välittömästi täyttämisen jälkeen sulkemislaitteilla,

joilla estetään saastuminen. Sulkemisjärjestelmä on oltava suunniteltu siten, että kun astia kerran on

avattu, avaamisen merkit ovat selviä ja helposti tarkastettavissa.
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IV LUKU: PAKKAUSMERKINNÄT

1. Direktiivin 2000/13/EY vaatimusten lisäksi, lukuun ottamatta mainitun direktiivin 13 artiklan

4 ja 5 kohtaa, pakkausmerkinnästä on selvästi käytävä ilmi:

a) ilmaisu 'raakamaito', kun kyseessä on suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettu raakamaito;

b) 'valmistettu raakamaidosta', kun kyseessä on raakamaidosta valmistettu tuote, jonka

valmistusmenetelmään ei kuulu mitään lämpökäsittelyä tai fysikaalista tai kemiallista

käsittelyä.

2. Edellä 1 kohdan vaatimuksia sovelletaan vähittäiskauppaan tarkoitettuihin tuotteisiin.

Ilmaisulla 'merkintä' tarkoitetaan kyseisen elintarvikkeen mukana olevaa tai siihen viittaavaa

pakkausta, asiakirjaa, tiedotetta, etikettiä, rengasta tai kaulusta.

V LUKU: TUNNISTUSMERKINTÄ

Poiketen liitteen II I jakson vaatimuksista:

1. sen sijaan, että tunnistusmerkissä ilmoitettaisiin laitoksen hyväksymisnumero, siinä voi olla

viittaus, josta käy ilmi, missä kääreen tai pakkauksen kohdassa laitoksen hyväksymisnumero

on ilmoitettu;

2. kun kyse on uudelleenkäytettävistä pulloista, tunnistusmerkissä voidaan ilmoittaa ainoastaan

palautusmaan kirjaintunnus ja laitoksen hyväksymisnumero.
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X JAKSO: MUNAT JA MUNATUOTTEET

I LUKU: MUNAT

1. Munat on tuottajan tilalla ja kuluttajalle myyntiin asti säilytettävä puhtaina, kuivina ja

suojattuina hajuilta sekä suojattava tehokkaasti iskuilta ja suoralta auringonvalolta.

2. Munat on varastoitava ja kuljetettava mieluiten tasaisessa lämpötilassa, jolla parhaiten

varmistetaan niiden hygieenisten ominaisuuksien optimaalinen säilyminen.

3. Munat on toimitettava kuluttajalle enintään 21 päivän kuluessa munimisesta.

II LUKU: MUNATUOTTEET

I LAITOKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Elintarvikealan toimijoiden on huolehdittava siitä, että munatuotteita valmistavat laitokset on

rakennettu, suunniteltu ja varustettu siten, että varmistetaan seuraavien toimintojen

erilläänpitäminen:

1. likaisten munien peseminen, kuivaaminen ja desinfioiminen, jos tällaisia toimintoja

suoritetaan;

2. munien rikkominen, niiden sisällön kerääminen ja kuoren osien ja kalvojen poistaminen; sekä

3. muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.
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II MUNATUOTTEIDEN VALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET

Elintarvikealan toimijoiden on huolehdittava siitä, että munatuotteiden valmistuksessa käytettävät

raaka-aineet ovat seuraavien vaatimusten mukaisia.

1. Munatuotteiden valmistuksessa käytettävien munien kuorien on oltava täysin kehittyneitä eikä

niissä saa olla halkeamia. Säröillä olevia munia voidaan kuitenkin käyttää munatuotteiden

valmistamiseen, jos tuotantolaitos tai pakkaamo toimittaa ne suoraan jalostuslaitokseen, jossa

ne on rikottava niin pian kuin mahdollista.

2. Tähän tarkoitukseen hyväksytystä laitoksesta saatuja nestemäisiä munia voidaan käyttää

raaka-aineena. Nestemäinen muna on saatava III osan 1, 2, 3, 4 ja 7 kohdan vaatimusten

mukaisesti.

III MUNATUOTTEIDEN VALMISTAMISTA KOSKEVAT ERITYISET

HYGIENIAVAATIMUKSET

Elintarvikealan toimijoiden on huolehdittava siitä, että kaikki toimet suoritetaan siten, että vältetään

kaikkea munatuotteiden saastumista tuotannon, käsittelyn ja varastoinnin aikana erityisesti

varmistamalla seuraavien vaatimusten noudattaminen.

1. Munia ei saa rikkoa, elleivät ne ole puhtaita ja kuivia.
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2. Munat on rikottava mahdollisimman vähän saastuttavalla tavalla erityisesti varmistamalla

asianmukainen erilläänpitäminen muista toimista. Säröiset munat on käsiteltävä niin pian kuin

mahdollista.

3. Muiden kuin kanan tai kalkkunan taikka helmikanan munat tulee käsitellä ja jalostaa erikseen.

Kaikki laitteet on puhdistettava ja desinfioitava ennen kuin kananmunien tai

kalkkunanmunien taikka helmikanojen munien jalostaminen aloitetaan.

4. Munan sisällystä ei tule irrottaa keskipakoisvoiman avulla tai munia murskaamalla;

keskipakoisvoiman avulla ei saa myöskään irrottaa ihmisravinnoksi tarkoitetun munan

valkuaisen jäännöksiä tyhjistä kuorista.

5. Rikkomisen jälkeen kaikki munatuotteen osat on käsiteltävä niin pian kuin mahdollista

mikrobiologisten vaarojen poistamiseksi tai niiden saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Erä,

jota on käsitelty riittämättömästi, voidaan käsitellä välittömästi uudelleen samassa laitoksessa,

jos käsittely tekee sen ihmisravinnoksi soveltuvaksi; kun erä havaitaan ihmisravinnoksi

soveltumattomaksi, se on denaturoitava sen varmistamiseksi, että sitä ei käytetä

ihmisravinnoksi.

6. Kuivatun tai kidemäisen albumiinin valmistukseen tarkoitettu munanvalkuainen, joka on

tarkoitettu tämän jälkeen lämpökäsiteltäväksi, ei tarvitse käsittelyä.
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7. Jos munia ei käsitellä välittömästi rikkomisen jälkeen, nestemäinen muna on varastoitava joko

jäädytettynä tai enintään 4ºC:n lämpötilassa. Käsittelyä edeltävä varastointiaika 4ºC:n

lämpötilassa ei saa ylittää 48:aa tuntia. Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan koske tuotteita,

joiden ainesosista poistetaan sokeri, jos kyseinen prosessi suoritetaan niin pian kuin

mahdollista.

8. Tuotteet, joita ei ole stabiloitu siten, että niitä voidaan pitää huoneenlämmössä, on

jäädytettävä välittömästi enintään 4ºC:n lämpötilaan. Jäädytettävät tuotteet tulee jäädyttää

välittömästi käsittelyn jälkeen.

IV ANALYYTTISET OMINAISUUDET

1. Muuntelemattoman munatuotteen kuiva-aineen 3-OH-butyyrihappopitoisuus ei saa olla yli

10 milligrammaa kiloa kohti.

2. Munatuotteiden valmistukseen käytetyn raaka-aineen maitohappoisuus ei saa olla yli

1 gramma kuiva-ainekiloa kohti. Käyneiden tuotteiden osalta on kuitenkin noudatettava sitä

arvoa, joka tallennettiin ennen käymisprosessia.

3. Munankuorijäännösten, munakalvojen tai muiden jalostettujen munatuotteiden osasten määrä

ei saa olla yli 100 milligrammaa munatuotekiloa kohti.

V PAKKAUS- JA TUNNISTUSMERKINNÄT

1. Liitteen II I jaksossa annettujen tunnistusmerkintöjä koskevien yleisten vaatimusten lisäksi

niiden munatuotteiden lähetyksissä, joita ei ole tarkoitettu vähittäismyyntiin vaan ainesosana

käytettäväksi toisen tuotteen valmistuksessa, on oltava merkintä siitä, missä lämpötilassa

munatuotteita on pidettävä, ja aika, jona säilyminen voidaan tällä tavoin taata.
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2. Jos kyseessä ovat nestemäiset munat, 1 kohdassa tarkoitetussa merkinnässä on oltava lisäksi

sanat: "määräpaikassa käsiteltäviä pastöroimattomia munatuotteita" ja siinä on ilmoitettava

rikkomispäivämäärä ja -aika.

XI JAKSO: SAMMAKONREIDET JA ETANAT

Elintarvikealan toimijoiden, jotka valmistavat sammakonreisiä ja etanoita ihmisravinnoksi, on

varmistettava seuraavien vaatimusten noudattaminen.

1. Sammakot ja etanat on tapettava tähän tarkoitukseen rakennetussa, suunnitellussa ja

varustetussa laitoksessa.

2. Laitoksissa, joissa sammakonreisiä valmistetaan, on oltava elävien sammakoiden varastointiin

ja pesemiseen sekä niiden teurastukseen ja verenlaskuun varattu huone. Tämän huoneen on

oltava fyysisesti erillään valmistushuoneesta.

3. Sammakoita ja etanoita, jotka kuolevat muulla tavoin kuin laitoksessa tapettuina, ei saa

valmistaa ihmisravinnoksi.

4. Sammakot ja etanat on näytteitä ottamalla tarkastettava aistinvaraisesti. Jos tarkastuksessa

ilmenee, että ne saattavat aiheuttaa vaaraa, niitä ei saa käyttää ihmisravinnoksi.
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5. Heti valmistamisen jälkeen sammakonreidet on pestävä perusteellisesti juoksevalla

juomakelpoisella vedellä ja jäähdytettävä välittömästi lämpötilaan, joka on lähellä sulavan

jään lämpötilaa, jäädytettävä tai jalostettava.

6. Tappamisen jälkeen on etanoiden maksa ja haima poistettava, jos ne saattavat aiheuttaa

vaaraa, eikä niitä saa käyttää ihmisravinnoksi.

XII JAKSO: SULATETUT ELÄINRASVAT JA

RASVAN SULATUKSESSA SYNTYVÄ PROTEIINIJÄÄNNÖS

I LUKU: RAAKA-AINEITA KERÄÄVIIN TAI JALOSTAVIIN LAITOKSIIN

SOVELLETTAVAT VAATIMUKSET

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että sulatettujen eläinrasvojen ja rasvan sulatuksessa

syntyvän proteiinijäännöksen tuottamiseksi raaka-ainetta keräävät ja jalostavat laitokset noudattavat

seuraavia vaatimuksia.

1. Raaka-aineiden keräyskeskukset on varustettava siten ja jatkokuljetuksen jalostuslaitoksiin on

tapahduttava sellaisin varustein, että käytössä on tilat raaka-aineiden varastoimiseksi enintään

7°C:n lämpötilassa.

2. Jokaisessa jalostuslaitoksessa on oltava:

a) jäähdytystilat;
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b) lähettämö, jollei laitos lähetä sulatettua eläinrasvaa ainoastaan tankeissa; ja

c) tarvittaessa sopivat laitteet muihin elintarvikkeisiin ja/tai mausteisiin sekoitettua

sulatetuttua eläinrasvaa sisältävien tuotteiden valmistusta varten.

3. Edellä 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja jäähdytystiloja ei kuitenkaan tarvita,

jos raaka-aineiden hankintajärjestelyin on varmistettu, ettei raaka-aineita koskaan ennen

sulatusta varastoida tai kuljeteta muutoin kuin II luvun 1 kohdan d alakohdassa säädetyllä

tavalla.

II LUKU: SULATETUN ELÄINRASVAN JA RASVAN SULATUKSESSA SYNTYVÄN

PROTEIINIJÄÄNNÖKSEN VALMISTUSTA KOSKEVAT HYGIENIAVAATIMUKSET

Sulatettua eläinrasvaa ja rasvan sulatuksessa syntyvää proteiinijäännöstä valmistavien

elintarvikealan toimijoiden on varmistettava seuraavien vaatimusten noudattaminen.

1. Raaka-aineiden:

a) on oltava peräisin eläimistä, jotka on teurastettu teurastamossa ja jotka on todettu

ihmisravinnoksi soveltuviksi sen jälkeen, kun niille on tehty ante mortem- ja post

mortem -tarkastus;

b) on koostuttava rasvakudoksesta tai luista, joissa on mahdollisimman vähän verta ja

epäpuhtauksia;
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c) on tultava asetuksen (EY) N:o.../2003∗∗∗∗  tai tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidystä

tai hyväksytystä laitoksesta; ja

d) on oltava kuljetettu ja varastoitu sulatukseen saakka hygieenisissä olosuhteissa ja

enintään 7°C :n sisälämpötilassa. Raaka-aineita voidaan kuitenkin varastoida ja

kuljettaa jäähdyttämättöminä, jos ne sulatetaan 12 tunnin kuluessa päivästä, jona ne on

saatu.

2. Liuottimien käyttö sulatuksessa on kielletty.

3. Jos puhdistettava rasva täyttää jäljempänä 4 kohdassa tarkoitetut vaatimukset, 1 ja 2 kohdan

mukaisesti valmistettu sulatettu eläinrasva voidaan puhdistaa samassa tai eri laitoksessa sen

fysikaalis-kemiallisen laadun parantamiseksi.

                                                
∗∗∗∗ Virallisten julkaisujen toimisto merkitsee elintarvikehygieniasta annetun asetuksen virallisen

numeron.
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4. Sulatetun eläinrasvan on tyypin mukaan täytettävä seuraavat vaatimukset:

Märehtijät Siat Muu eläinrasva
Syötävä tali Jalos-

tettava
tali

Syötävä ihra Jalostettava
laardi ja muu

ihra

Syötävä Jalostettava

Premier
jus(1)

Muu Laardi(2) Muu

FFA (m/m %
öljyhappoa) enintään

0.75 1.25 3.0 0.75 1.25 2.0 1.25 3.0

Peroksidia enintään 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 10 meq/kg
Liukenemattomat
epäpuhtaudet

Enintään 0,15 % Enintään 0,5%

Haju, maku, väri Normaali
1) Nautaeläinten sydämen, vatsapaidan, munuaisten ja suoliliepeen tuoreesta rasvasta matalassa lämpötilassa

käsittelyllä saatu sulatettu eläinrasva sekä leikkaamoista peräisin oleva rasva.
2) Sian rasvakudosten käsittelystä saatu sulatettu eläinrasva.

5. Rasvan sulatuksessa syntyvä, ihmisravinnoksi tarkoitettu proteiinijäännös on varastoitava

seuraavia lämpötilavaatimuksia noudattaen.

a) Kun rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös sulatetaan enintään 70°C:n

lämpötilassa, se on varastoitava:

i) enintään 7°C:n lämpötilassa enintään 24 tunnin ajan tai

ii) enintään -18°C:n lämpötilassa.



5420/2/03 REV 2 PA/si 93
LIITE III DG B    FI

b) Kun rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös sulatetaan yli 70°C:n lämpötilassa ja

sen kosteuspitoisuus on vähintään 10% (m/m), se on varastoitava:

i) enintään 7°C:n lämpötilassa enintään 48 tunnin ajan tai vastaavan takeen antavan

aika/lämpötila-suhteen mukaan, tai

ii) enintään -18°C lämpötilassa.

c) Kun rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös sulatetaan yli 70°C:n lämpötilassa ja

sen kosteuspitoisuus on enintään 10% (m/m), erityisvaatimuksia ei ole.

XIII JAKSO: KÄSITELLYT MAHAT, RAKOT JA SUOLET

Mahoja, rakkoja ja suolia käsittelevien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava seuraavien

vaatimusten noudattaminen.

1. Eläinten suolia, rakkoja ja mahoja saa saattaa markkinoille vain jos:

a) ne ovat peräisin eläimistä, jotka on teurastettu teurastamossa ja jotka on todettu

ihmisravinnoksi soveltuviksi sen jälkeen, kun niille on tehty ante mortem- ja post

mortem -tarkastus;

b) ne on suolattu, kuumennettu tai kuivattu; ja

c) b alakohdassa tarkoitetun käsittelyn jälkeen on toteutettu tehokkaat toimenpiteet

uudelleen saastumisen välttämiseksi.
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2. Käsitellyt mahat, rakot ja suolet, joita ei voi pitää huonelämpötilassa, on varastoitava tähän

tarkoitukseen jäähdytetyissä tiloissa lähetykseensä asti. Erityisesti tuotteet, joita ei ole suolattu

tai kuivattu, on pidettävä enintään 3°C:n lämpötilassa.

XIV JAKSO: GELATIINI

1. Gelatiinia valmistavien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava tämän jakson

vaatimusten noudattaminen.

2. Tässä jaksossa 'parkitsemisella' tarkoitetaan vuotien kovettamista käyttämällä

kasviparkitusaineita, kromisuoloja tai muita aineita, kuten alumiinisuoloja, rautasuoloja,

piihapon suoloja, aldehydejä ja kinoneja tai muita synteettisiä kovetteita.

I LUKU: RAAKA-AINEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetun gelatiinin valmistuksessa saa käyttää seuraavia

raaka-aineita:

a) luita;

b) tarhattujen märehtijöiden vuotia ja nahkoja;

c) sikojen nahkoja;

d) siipikarjan nahkoja;
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e) jänteitä;

f) luonnonvaraisen riistan vuotia ja nahkoja; ja

g) kalan nahkaa ja ruotoja.

2. Vuotien ja nahkojen käyttö on kielletty, jos niille on suoritettu jokin parkitsemiskäsittely

riippumatta siitä, onko tämä käsittely suoritettu loppuun.

3. Edellä 1 kohdan a–e alakohdassa lueteltujen raaka-aineiden on oltava peräisin eläimistä, jotka

on teurastettu teurastamossa ja joiden ruho on todettu ante mortem- ja post mortem

-tarkastuksissa ihmisravinnoksi soveltuvaksi. Jos kyseessä ovat luonnonvaraisen riistan

vuodat ja nahat, raaka-aineiden on oltava peräisin ihmisravinnoksi soveltuvasta

luonnonvaraisesta riistasta.

4. Raaka-aineiden on tultava asetuksen (EY) N:o.../.2003∗∗∗∗  tai tämän asetuksen mukaisesti

rekisteröidystä tai hyväksytystä laitoksesta.

5. Keräyskeskukset ja parkituslaitokset voivat myös toimittaa raaka-aineita ihmisravinnoksi

tarkoitetun gelatiinin valmistusta varten, jos toimivaltainen viranomainen antaa niille erityisen

luvan tähän tarkoitukseen ja jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset.

a) Niissä on oltava varastointitilat, joissa on helposti puhdistettavat ja desinfioitavat kovat

lattiat ja sileät seinät ja tapauksen mukaan jäähdytystilat.

                                                
∗∗∗∗ Virallisten julkaisujen toimisto merkitsee elintarvikehygieniasta annetun asetuksen virallisen

numeron.
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b) Varastohuoneet on pidettävä riittävän puhtaina ja tyydyttävässä kunnossa, jotteivät

raaka-aineet saastu niissä.

c) Jos raaka-ainetta, joka ei täytä tämän luvun vaatimuksia, varastoidaan ja/tai jalostetaan

näissä tiloissa, se on pidettävä koko vastaanotto-, varastointi-, jalostus- ja lähettämisajan

erillään raaka-aineesta, joka täyttää tämän luvun vaatimukset.

II LUKU: RAAKA-AINEIDEN VARASTOINTI JA KULJETUS

1. Kun raaka-aineita kuljetetaan keräyskeskukseen tai parkituslaitokseen ja toimitetaan gelatiinin

jalostuslaitokseen, niiden mukana on oltava liitteen II I jakson mukaisen tunnistusmerkin

sijaan asiakirja, josta käy ilmi niiden alkuperälaitos ja joka sisältää tämän liitteen lisäyksessä

säädetyt tiedot.

2. Raaka-aineet on kuljetettava ja varastoitava jäähdytettyinä tai jäädytettyinä, ellei niitä

käsitellä 24 tunnin kuluessa lähettämisestä. Kuivatut luut, joista on poistettu rasva, tai

osseiini, suolatut, kuivatut ja kalkitut vuodat ja nahat sekä emäksellä tai hapolla käsitellyt

vuodat ja nahat saadaan kuitenkin kuljettaa ja varastoida huoneenlämmössä.
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III LUKU: GELATIININ VALMISTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Gelatiinin valmistusprosessissa on varmistettava, että:

a) kaikelle märehtijöiden luuaineelle, joka on saatu yhteisön lainsäädännön mukaisesti

pieniriskisessä BSE-maassa tai pieniriskisellä BSE-alueella syntyneistä, kasvatetuista tai

teurastetuista eläimistä, tehdään käsittely, jossa luuaine murskataan hienoksi, siitä

poistetaan rasva kuumalla vedellä ja se käsitellään laimennetulla suolahapolla

(vähimmäispitoisuus 4 prosenttia ja pH < 1,5) vähintään kahden päivän ajan, ja tämän

jälkeen luuaineelle tehdään vähintään 20 päivän ajan kyllästetyllä kalkkiliuoksella

(pH > 12,5) alkalikäsittely, johon kuuluu 4 sekunnin pituinen sterilointijakso

138–140°C:n lämpötilassa, taikka vastaava hyväksytty käsittely, ja

b) muille raaka-aineille tehdään happo- tai alkalikäsittely, jonka jälkeen ne huuhdellaan

yhden tai useamman kerran. Tämän jälkeen pH on mukautettava. Gelatiini on uutettava

kuumentamalla sitä kerran tai useita kertoja peräkkäin, ja tämän jälkeen se puhdistetaan

suodattamalla ja steriloimalla.

2. Jos gelatiinia valmistava elintarvikealan toimija noudattaa kaiken valmistamansa gelatiinin

osalta ihmisravinnoksi tarkoitettua gelatiinia koskevia vaatimuksia, se saa samassa laitoksessa

valmistaa ja varastoida gelatiinia, jota ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi.
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IV LUKU: VALMIITA TUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että gelatiinin osalta noudatetaan alla olevassa

taulukossa säädettyjä jäämärajoja.

Jäämä Raja-arvo

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 ( Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Euroopan farmakopea 1986 (V2O2)) 10 ppm

XV JAKSO: KOLLAGEENI

1. Kollageenia valmistavien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava tämän jakson

vaatimusten noudattaminen.

2. Tässä jaksossa 'parkitsemisella' tarkoitetaan vuotien kovettamista käyttämällä

kasviparkitusaineita, kromisuoloja tai muita aineita, kuten alumiinisuoloja, rautasuoloja,

piihapon suoloja, aldehydejä ja kinoneja tai muita synteettisiä kovetteita.
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I LUKU: RAAKA-AINEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetun kollageenin valmistuksessa saa käyttää seuraavia

raaka-aineita:

a) tarhattujen märehtijöiden vuotia ja nahkoja;

b) sikojen nahkoja ja luita;

c) siipikarjan nahkoja ja luita;

d) jänteitä;

e) luonnonvaraisen riistan vuotia ja nahkoja; ja

f) kalan nahkaa ja ruotoja.

2. Vuotien ja nahkojen käyttö on kielletty, jos niille on suoritettu jokin parkitsemiskäsittely,

riippumatta siitä, onko tämä käsittely suoritettu loppuun.

3. Edellä 1 kohdan a–d alakohdassa lueteltujen raaka-aineiden on oltava peräisin eläimistä, jotka

on teurastettu teurastamossa ja joiden ruho on todettu ante mortem- ja post mortem

-tarkastuksissa ihmisravinnoksi soveltuvaksi. Jos kyseessä ovat luonnonvaraisen riistan

vuodat ja nahat, raaka-aineiden on oltava peräisin ihmisravinnoksi soveltuvasta

luonnonvaraisesta riistasta.
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4. Raaka-aineiden on tultava asetuksen (EY) N:o.../2003∗∗∗∗  tai tämän asetuksen mukaisesti

rekisteröidyistä tai hyväksytyistä laitoksista.

5. Keräyskeskukset ja parkituslaitokset voivat myös toimittaa raaka-aineita ihmisravinnoksi

tarkoitetun kollageenin valmistusta varten, jos toimivaltainen viranomainen antaa niille

erityisen luvan tähän tarkoitukseen ja jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset.

a) Niissä on oltava varastointitilat, joissa on helposti puhdistettavat ja desinfioitavat kovat

lattiat ja sileät seinät ja tapauksen mukaan jäähdytystilat.

b) Varastohuoneet on pidettävä riittävän puhtaina ja tyydyttävässä kunnossa, jotteivät

raaka-aineet saastu niissä.

c) Jos raaka-ainetta, joka ei täytä tämän luvun vaatimuksia, varastoidaan ja/tai jalostetaan

näissä tiloissa, se on pidettävä koko vastaanotto-, varastointi-, jalostus- ja lähettämisajan

erillään raaka-aineesta, joka täyttää tämän luvun vaatimukset.

II LUKU: RAAKA-AINEIDEN VARASTOINTI JA KULJETUS

1. Kun raaka-aineita kuljetetaan keräyskeskukseen tai parkituslaitokseen ja toimitetaan

kollageenin jalostuslaitokseen, niiden mukana on oltava liitteen II I jakson mukaisen

tunnistusmerkin sijasta asiakirja, josta käy ilmi niiden alkuperälaitos ja joka sisältää tämän

liitteen lisäyksessä säädetyt tiedot.

                                                
∗∗∗∗ Virallisten julkaisujen toimisto merkitsee elintarvikehygieniasta annetun asetuksen virallisen

numeron.
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2. Raaka-aineet on kuljetettava ja varastoitava jäähdytettyinä tai pakastettuina, ellei niitä

käsitellä 24 tunnin kuluessa lähettämisestä. Kuivatut luut, joista on poistettu rasva, tai

osseiini, suolatut, kuivatut ja kalkitut vuodat ja nahat sekä emäksellä tai hapolla käsitellyt

vuodat ja nahat saadaan kuitenkin kuljettaa ja varastoida huoneenlämmössä.

III LUKU: KOLLAGEENIN VALMISTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Kollageeni on valmistettava prosessissa, jossa varmistetaan, että raaka-aineen käsittelyyn

kuuluvat pesu, pH:n mukauttaminen happo- tai alkalikäsittelyllä ja sitä seuraava huuhtelu

yhden tai useamman kerran, suodatus ja ekstrudointi, tai vastaavassa hyväksytyssä

prosessissa.

2. Edellä 1 kohdassa esitetyn prosessin jälkeen kollageeni voi käydä läpi kuivausprosessin.

3. Jos kollageenia valmistava elintarvikealan toimija noudattaa kaiken valmistamansa

kollageenin osalta ihmisravinnoksi tarkoitettua kollageenia koskevia vaatimuksia, se saa

valmistaa ja varastoida samassa laitoksessa kollageenia, jota ei ole tarkoitettu

ihmisravinnoksi.
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IV LUKU: VALMIITA TUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kollageenin osalta noudatetaan jäljempänä

olevassa taulukossa asetettuja jäämärajoja.

Jäämä Raja-arvo

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 ( Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Euroopan farmakopea 1986 (V2O2)) 10 ppm

V LUKU: PAKKAUSMERKINNÄT

Kollageeniä sisältävissä kääreissä ja pakkauksissa on oltava merkintä "ihmisravinnoksi soveltuvaa

kollageeniä", ja niissä on ilmoitettava valmistuspäivämäärä.

________________________
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LIITTEEN III lisäys

GELATIININ TAI KOLLAGEENIN VALMISTUKSEEN TARKOITETUN RAAKA-AINEEN

MUKANA OLEVAN ASIAKIRJAN MALLI

I. Raaka-aineen tunnistaminen

Tuotetyyppi: ...........................................................................................................................................

Valmistuspäivämäärä: ............................................................................................................................

Pakkaustyyppi: .......................................................................................................................................

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

Taattu varastointiaika: ............................................................................................................................

Nettopaino (kg): .....................................................................................................................................

II Raaka-aineen alkuperä

Hyväksytyn tuotantolaitoksen nimi ja rekisteröintinumero/hyväksyttyjen tuotantolaitosten nimet ja

rekisteröintinumerot ...............................................................................................................................

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

III Raaka-aineen määräpaikka

Raaka-aine lähetetään:

mistä: ......................................................................................................................................................
(lastauspaikka)

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

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

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

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

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

Komissio antoi heinäkuussa 2000 ehdotuksen asetukseksi eläinperäisiä elintarvikkeita

koskevista erityisistä hygieniasäännöistä.

Euroopan parlamentti antoi asetusehdotusta koskevan lausuntonsa toukokuussa 2002.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa maaliskuussa 2001.1

Tarkasteltuaan näitä lausuntoja neuvosto vahvisti yhteisen kannan 27. lokakuuta 2003.

II TAVOITE

Asetusehdotus on toinen osuus viiden ehdotuksen kokonaisuudesta, jolla pyritään

koontamaan, saattamaan ajantasalle ja yksinkertaistamaan yhteisön elintarvikehygieniaa

koskevaa lainsäädäntöä ja samalla varmistamaan kansanterveyden suojelun korkea taso.

Neuvosto vahvisti samanaikaisesti yhteiset kannat kaikkien neljän muun

yhteispäätösmenettelyllä käsiteltävän ehdotuksen osalta.2

Toisessa asetuksessa vahvistetaan erityiset hygieniasäännöt eläinperäisiä elintarvikkeita

käsittelevien elintarvikealan toimijoiden noudatettavaksi. Siinä säädetään erityisesti:

•  laitosten hyväksymisestä

•  tunnistusmerkinnöistä

•  tuontia koskevista erityisvaatimuksista, ja

•  erityistapauksissa noudatettavasta joustavuudesta.

                                                
1 Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa.
2 Joulukuussa 2002 neuvosto antoi komission neljännen ehdotuksen perusteella direktiivin

2002/99/EY ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen,
jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä.
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

A. Yleistä

Yhteiseen kantaan on sisällytetty monia muutoksia komission alkuperäiseen

ehdotukseen nähden. Ne vastaavat useissa tapauksissa Euroopan parlamentin

ensimmäisen käsittelyn lausunnossaan ehdottamien tarkistusten tavoitteita. Komissio on

hyväksynyt ehdotukseensa tehdyt muutokset.

Jäljempänä kuvattujen sisällöllisten muutosten lisäksi yhteinen kanta sisältää tiettyjä

sanamuodon muutoksia, joiden tarkoituksena on erityisesti:

•  varmistaa yhdenmukaisuus asetuksen (EY) N:o 178/2002 kanssa1,

•  varmistaa hygieniapaketin yleinen johdonmukaisuus2,

•  varmistaa asetuksen sisäinen johdonmukaisuus ja selkeys erityisesti siirtämällä

pääperiaatteet liitteistä artikloihin3, ja

•  selventää tekstiä4.

Yhteiseen kantaan sisältyy myös joitain teknisiä muutoksia, jotka vastaavat edellä

mainitussa II jaksossa esitettyjä asetuksen yleisiä tavoitteita.5

                                                
1 Näihin sisältyvät muutokset, jotka vastaavat EP:n tarkistusten 1–4, 6, 14, 111 ja

120 tavoitteita.
2 Näihin sisältyvät muutokset, jotka vastaavat EP:n tarkistusten 20, 23 ja 47 tavoitteita.
3 Näihin sisältyvät muutokset, jotka vastaavat EP:n tarkistusten 11, 12, 22, 24–27, 30, 32, 43,

52, 56, 62, 67 ja 128 tavoitteita.
4 Näihin sisältyvät muutokset, jotka vastaavat EP:n tarkistusten 16, 18, 19, 42, 45, 49, 83, 84 ja

117 tavoitteita.
5 Näihin sisältyvät muutokset, jotka vastaavat EP:n tarkistusten 34, 35, 37, 40, 46, 50, 51, 54,

59, 60, 62–64, 66, 68, 70–76, 79, 80, 100, 103–109, 111–115, 118, 122–124, 133 ja
134 tavoitteita.
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B. Soveltamisala (1 artikla)

Neuvosto katsoo, että yhteisön lainsäädännössä ei ole aiheellista vahvistaa
hygieniasääntöjä tiettyjen eläinperäisten tuotteiden toimittamiselle pieninä määrinä
suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille.

Näin ollen yhteiseen kantaan sisällytetyt säännökset alkutuotannon tuotteiden
toimittamisesta pieninä määrinä suoraan ovat samanlaisia kuin ensimmäistä hygienia-
asetusta koskevassa yhteisessä kannassa. Yhteisessä kannassa jätetään asetuksen
soveltamisalan ulkopuolelle myös luonnonvaraisen riistan, luonnonvaraisen riistan lihan
ja tilalla teurastettujen jäniseläinten ja siipikarjan lihan toimittaminen pieninä määrinä
suoraan.1 Yhteisessä kannassa tuodaan kuitenkin esiin, että:

•  toimittaminen suoraan paikallisille vähittäisliikkeille kattaa ainoastaan myymälät
ja tilalla teurastettuja jäniseläimiä ja siipikarjaa lukuun ottamatta ravintolat, mutta
se ei kata tukkukauppa- ja jalostustoimintaa, ja

•  jäsenvaltioiden on vahvistettava tällaista suoraan toimittamista koskevat
kansalliset säännöt, joissa on varmistettava asetuksen tavoitteiden toteutuminen.

Neuvosto katsoo myös, että asetusta ei pitäisi soveltaa yhdistelmätuotteisiin (eli
elintarvikkeisiin, jotka koostuvat sekä kasviperäisistä tuotteista että jalostetuista
eläinperäisistä tuotteista). Elintarvikehygieniaa koskevan asetuksen yleiset säännöt ovat
riittävät tällaisten tuotteiden osalta.2

Yhteisessä kannassa tehdään selväksi, että yhdistelmätuotteet (mutta eivät niiden
valmistamisessa käytetyt eläinperäiset tuotteet) jätettäisiin asetuksen soveltamisalan
ulkopuolelle. Asetusta sovellettaisiin kuitenkin elintarvikkeisiin, jotka koostuvat
kasviperäisistä tuotteista ja jalostamattomista eläinperäisistä tuotteista. Sitä
sovellettaisiin myös jalostettuihin eläinperäisiin tuotteisiin, jotka sisältävät sellaisia
kasviperäisiä ainesosia, jotka ovat tarpeen niiden valmistamiseksi tai erityisten
ominaisuuksien antamiseksi niille.

                                                
1 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistusten 82, 97 ja 129 tavoitetta.
2 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistusta 5.
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Neuvosto sopi myös, että asetusta ei pitäisi yleisesti ottaen soveltaa

vähittäiskauppatoimintaan, koska ensimmäisen asetuksen yleiset säännöt ovat

useimmiten riittävät. Tämä yleisperiaate vaatii kuitenkin jonkin verran täsmentämistä,

jotta voitaisiin varmistaa asianmukainen tasapaino kansanterveyden suojelun ja

käytännön näkökohtien välillä.

Yhteisessä kannassa tuodaan näin ollen esiin, että yleinen sääntö jättää vähittäiskauppa

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ei:

•  vaikuta erityissäännöksiin, kun asetuksessa nimenomaan todetaan niitä

sovellettavan vähittäiskauppaan (esimerkiksi eläviä simpukoita ja

kalataloustuotteita koskevia terveysvaatimuksia ja tiettyjä hygieniasääntöjä

sovelletaan vähittäiskauppaan)

•  koske tukkukauppatoimintaa (joka saattaisi kuulua asetuksessa (EY) N:o

178/2002 esitetyn vähittäiskaupan laajan määritelmän piiriin) lukuun ottamatta

tapauksia, joissa kansanterveydelle ei aiheudu tarpeetonta riskiä

•  estä jäsenvaltioita soveltamasta vähittäiskauppaan tiukempia kansallisia sääntöjä.

C. Komiteamenettely (2, 9, 10, 11 ja 12 artikla)

Neuvosto katsoo, että asetuksessa säädettyjä määritelmiä ei yleisesti pitäisi olla

mahdollista muuttaa komiteamenettelyä käyttäen. Kuitenkin sen sijaan, että artikloihin

sisällytettäisiin pitkä luettelo määritelmistä, yhteisessä kannassa esitetään määritelmien

jättämistä liitteeseen I, mutta estetään tämän liitteen muuttaminen komiteamenettelyä

käyttäen. Joustavuuden lisäämiseksi yhteinen kanta mahdollistaisi sen, että liitteisiin

II ja III sisällytetään teknisiä määritelmiä, joita voitaisiin muuttaa komiteamenettelyllä.1

Yhteisessä kannassa esitetään myös siirtymäkauden toimenpiteiden vahvistamista

komiteamenettelyä käyttäen, ja liitteiden II ja III muuttamista koskevien perusteiden

täydentämiseksi siihen sisältyy esimerkinomainen luettelo olosuhteista, joissa

muutoksia voidaan hyväksyä tai täytäntöönpanosääntöjä vahvistaa komiteamenettelyllä.

                                                
1 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistuksen 6 tavoitetta.
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D. Laitosten hyväksyntä (4 artikla)

Neuvosto katsoo, että asetuksessa olisi oltava artikla laitosten rekisteröintiä ja

hyväksyntää koskevista elintarvikealan toimijoiden velvoitteista ja että ne olisi

sovitettava yhteen virallista valvontaa koskevassa asetuksessa esitettyjen toimivaltaisten

viranomaisten velvoitteiden kanssa.1

Tämän lisäksi yhteisessä kannassa selvennetään, että hyväksyntävaatimus ei koske

laitoksia, jotka varastoivat sellaisia eläinperäisiä tuotteita, jotka eivät edellytä

lämpötilasäädettyjä varastointiolosuhteita. Yhteisessä kannassa esitetään myös

siirtymäkauden järjestelyt olemassa oleville laitoksille.

E. Terveys- ja tunnistusmerkintä (5 artikla ja liite II, I jakso)

Neuvosto ei hyväksy sitä, että kaikessa lihassa olisi oltava terveysmerkki.2

Terveysmerkkiä olisi sovellettava vain teurastamoissa ja vain punaisen lihan ruhojen ja

ruhonosien osalta osoittamaan virkaeläinlääkärin erityistä roolia näissä tapauksissa.

Kaikessa muussa lihassa ja hyväksytyissä laitoksissa käsiteltävissä kaikissa muissa

eläinperäisissä tuotteissa olisi sen sijaan oltava tunnistusmerkki. Tämä tuodaan

yhteisessä kannassa esiin lähinnä viittaamalla virallista valvontaa koskevaan asetukseen,

jossa säädetään terveysmerkintää koskevista säännöistä.

Yhteisestä kannasta ilmenee, että tunnistusmerkintää koskevat erityissäännöt eivät

vaikuta elintarvikealan toimijoiden yleiseen velvollisuuteen ottaa käyttöön järjestelmiä

ja menettelyjä jäljitettävyyden varmistamiseksi. Yhteisessä kannassa vältetään olemassa

olevien vaatimusten tarpeeton päällekkäisyys munien merkintöjen osalta.

                                                
1 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistusten 7, 57, 77, 98, 102, 110 ja 125 tavoitetta.
2 Näin ollen yhteinen kanta ei vastaa EP:n tarkistuksia 8 ja 58.
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F. Tuonti (6 artikla)

Jotta säilytettäisiin asetuksen painopiste elintarvikealan toimijoiden velvoitteissa,

yhteiseen kantaan ei sisälly tuontia koskevia menettelysääntöjä. Ne esitetään virallisesta

valvonnasta annettavaa asetusta koskevassa yhteisessä kannassa.

Näin ollen jäljellä olevissa säännöksissä käsitellään ainoastaan tuontia koskevia

elintarvikealan toimijoiden velvoitteita erityisesti viittaamalla virallista valvontaa

koskevan asetuksen asiaankuuluviin artikloihin.1

G. Erityistakuut (8 artikla)

Neuvosto katsoo, että salmonellatakuita koskevat säännökset on esitettävä artiklaosassa.

Sen lisäksi yhteisessä kannassa:

•  rajoitettaisiin tällaisten takuiden soveltamisala niihin eläinperäisiin tuotteisiin,

joihin niitä tällä hetkellä sovelletaan Suomen ja Ruotsin osalta, mukaan lukien

siipikarjan jauhettu liha (jonka liikkuvuus yhteisön alueella ei ole tällä hetkellä

vapaata),

•  mahdollistettaisiin joustavuus Suomen ja Ruotsin kanssa käytävää kauppaa

koskevien vaatimusten ajantasaistamiseksi,

•  otettaisiin käyttöön järjestely vastaavien väliaikaisten vaatimusten soveltamiseksi

sellaisten muiden jäsenvaltioiden kanssa käytävän kaupan osalta, joilla on

salmonellaa koskevat yhteisön vähimmäisvaatimukset ylittävät kansalliset

valvontaohjelmat.2

                                                
1 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistuksia 28 ja 29.
2 Näin ollen yhteinen kanta vastaa osittain EP:n tarkistuksia 10 ja 61.
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H. Joustavuus (10 artikla)

Neuvosto katsoo, että artiklaosassa olisi annettava jäsenvaltiolle joustovaraa toteuttaa

kansallisia toimenpiteitä liitteessä II säädettyjen yksityiskohtaisten vaatimusten

mukauttamiseksi, jos se ei vaaranna asetuksen tavoitteita. Neuvoston mukaan on myös

aiheellista tehostaa jäsenvaltioiden tätä joustavuutta toteuttaessaan noudattaman

menettelyn avoimuutta, jotta varmistetaan, että kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä

tarkastellaan asianmukaisesti. Näin ollen yhteinen kanta sisältää säännöksiä, jotka ovat

samanlaisia kuin elintarvikehygieniasta annettavaa asetusta koskevassa yhteisessä

kannassa olevat säännökset.1

Johdanto-osan kappaleessa esitetään, että asetuksessa säädettyjä rakenteellisia ja

hygieniavaatimuksia sovellettaisiin kaikentyyppisiin laitoksiin, mukaan lukien

pienyritykset ja siirrettävät teurastamot. Joustavuutta koskevat yleiset säännökset

merkitsevät sitä, että siirrettäviin teurastamoihin ei ole tarpeen viitata erikseen asetuksen

artiklaosassa.2

Yhteisessä kannassa todetaan myös, että jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai vahvistaa

suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettua raakamaitoa ja raakakermaa koskevia aiheellisia

terveystoimenpiteitä.

I. Soveltamispäivä (18 artikla)

Neuvoston mielestä elintarvikehygienialainsäädännön uudistamisen laajuus edellyttää

kohtuullista siirtymäaikaa uusien sääntöjen antamisen ja niiden soveltamisen välillä.3

On myös varmistettava, että hygieniapaketin kaikki osat tulevat voimaan samaan

aikaan.

Näin ollen yhteisessä kannassa esitetään, että asetusta sovelletaan 18 kuukauden

kuluttua paketin kaikkien osien voimaantulosta, muttei ennen 1 päivää tammikuuta

2006.

                                                
1 Yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistuksia 31 ja 53 ja osittain tarkistusta 9.
2 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistusten 41 ja 81 tavoitetta.
3 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistuksen 15 tavoitetta.
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J. HACCP-järjestelmä (liite II, II jakso)

Elintarvikehygieniaa koskeva asetus sisältää vaara-analyysin ja kriittisten

valvontapisteiden järjestelmää (HACCP) koskevia yleisiä vaatimuksia. Virallista

valvontaa koskevassa komission asetusehdotuksessa määriteltiin tärkeimmät tulokset,

jotka HACCP-menettelyjen toteuttamisessa teurastamoissa olisi saavutettava.

Hygieniapaketin eri osien sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi neuvosto siirsi

teurastamoja hoitavia toimijoita koskevat vaatimukset eläinperäisiä elintarvikkeita

koskevia erityisiä hygieniasääntöjä koskevaan asetukseen.

K. Elintarvikeketjua koskevat tiedot (liite II, III jakso)

Yhteiseen kantaan sisältyy teurastamoja hoitaviin toimijoihin sovellettavia vaatimuksia

elintarvikeketjua koskevista tiedoista. Näitä sääntöjä tarvitaan täydentämään

elintarvikehygieniaa koskevassa asetuksessa esitettyjä alkutuotannon harjoittajia

koskevia vaatimuksia ja virallista valvontaa koskevassa asetuksessa esitettyjä

toimivaltaisia viranomaisia koskevia vaatimuksia.

Näillä huomattavan joustavilla säännöillä voidaan välttää tarpeeton byrokratia1 ja ottaa

huomioon se, että tätä uutta järjestelmää on tarpeen tarkistaa ja mukauttaa kokemusten

perusteella.

                                                
1 Näin ollen yhteinen kanta vastaa virallista valvontaa koskevaa asetusta koskevien EP:n

tarkistusten 47–51 tavoitetta.
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L. Hätäteurastus (liite III, I jakso, VI luku)

Yhteisessä kannassa tiukennetaan hätäteurastusta koskevia sääntöjä huomattavasti.

Erityisesti siinä:

•  rajoitetaan hätäteurastusmenettely koskemaan eläimiä, jotka olivat terveitä ennen

onnettomuutta

•  säädetään, että hätäteurastettujen eläinten lihassa on oltava erityinen merkki

•  rajoitetaan tällaisen lihan markkinoille saattaminen ainoastaan

teurastusjäsenvaltioon (ottaen huomioon kansallinen lainsäädäntö, johon saattaa

sisältyä lisärajoituksia), ja

•  velvoitetaan elintarvikealan toimijat noudattamaan vaatimuksia, joita

virkaeläinlääkäri mahdollisesti asettaa kyseisen lihan käytölle.

M. Luonnonvaraisen riistan liha (liite III, IV jakso)

Neuvosto kannattaa metsästäjien koulutusta koskevien yhteisön vähimmäisvaatimusten

käyttöönottoa. Se katsoo kuitenkin, että näitä vaatimuksia olisi sovellettava ainoastaan

ammattimaisiin metsästäjiin, että jäsenvaltioiden ei tarvitse järjestää koulutusta itse ja

että luettelon koulutukseen sisältyvistä aiheista olisi oltava pelkästään suositus.1

Näiden seikkojen selventämisen lisäksi yhteiseen kantaan sisältyy muutoksia, joiden

tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selventää luonnonvaraista suur- ja pienriistaa

koskevia hygieniavaatimuksia.2 Yhteisessä kannassa määritellään erityisesti, mitkä

ruhon osat on toimitettava (ja mitä osia ei tarvitse toimittaa) eläimen mukana riistan

käsittelylaitokseen post mortem -tarkastusta varten.

                                                
1 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistusten 83 ja 84 tavoitetta.
2 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistusten 85–90, 92–96 ja 132 tavoitetta.
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N. Jauheliha, raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha (liite III, V jakso)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 kielletään tietyn märehtijäperäisen aineksen käyttö

mekaanisesti erotetun lihan tuottamisessa, jotta voitaisiin välttää tarttuvien

spongiformisten enkefalopatioiden leviäminen. Neuvoston mielestä tämän kiellon

toistaminen ei ole toivottavaa eikä aiheellista. Säädöksen 1 artiklasta käy ilmi, että

kyseinen kielto on ensisijainen asetuksen sääntöihin nähden.1

Yhteisessä kannassa esitetään yleiset vaatimukset raakalihavalmisteiden

valmistamisessa käytetyille raaka-aineille. Vaatimukset ovat niin joustavat, ettei

kansallisista poikkeuksista ole tarpeen säätää.

Yhteisessä kannassa vahvistetaan valmistusprosessin luonteen mukaan eriytetyt säännöt

mekaanisesti erotetun lihan tuotannolle ja käytölle. Nykyaikaisilla

valmistusmenetelmillä ei muuteta raaka-aineena käytettävien luiden rakennetta ja niillä

tuotetaan mekaanisesti erotettua lihaa, jonka kalsiumpitoisuus ei ole merkittävästi

suurempi kuin jauhelihan.

Näitä nykyaikaisia menetelmiä käyttäen valmistettuun mekaanisesti erotettuun lihaan

sovellettaisiin yksinkertaistettuja vaatimuksia. Tällaista mekaanisesti erotettua lihaa

olisi mahdollista käyttää raakalihavalmisteissa tietyin edellytyksin. Intensiivisempiä

menetelmiä käyttäen valmistettuun mekaanisesti erotettuun lihaan sovellettaisiin

tiukempia vaatimuksia.

Jäsenvaltiot voisivat asettaa merkintävaatimuksia tuotteille, joiden liikkuvuus ei ole

sisämarkkinoilla tällä hetkellä vapaata, jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvia

valintoja.

                                                
1 Näin ollen yhteinen kanta vastaa vain osittain EP:n tarkistusta 107.
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O. Maito ja meijerituotteet (liite III, IX jakso)

Yhteisessä kannassa yksinkertaistetaan lämpökäsiteltyä maitoa koskevia vaatimuksia.

Yhteisessä kannassa ei viitata lämpökäsiteltyä maitoa koskeviin kaupallisiin

standardeihin (kuten pastörointiin). Sen sijaan asetuksessa vain säädetään

kansanterveyden suojelemiseksi tarvittavista hygieniavaatimuksista, mukaan lukien

elintarvikehygienia-asetuksen yleisiä vaatimuksia täydentävät lämpökäsittelyä koskevat

erityiset vaatimukset.

Yhteisessä kannassa esitetään myös, että raakamaitoa ei ole yli 40 °C :n lämpötilaan

lämmitetty tai vastaavan vaikutuksen aiheuttavalla tavalla käsitelty maito.1

P. Gelatiini ja kollageeni (liite III, XIV ja XV jakso)

Yhteisessä kannassa pidetään voimassa nykyinen vaatimus, jonka mukaan gelatiinin

valmistukseen tarkoitettujen raaka-aineiden mukana on oltava tietty asiakirja

kuljetuksen aikana. Tämä on toivottavaa jäljitettävyyden varmistamiseksi alalla, johon

liittyy sekä elintarvikeyrityksiä että eläinten sivutuotteista saatavia teknisiä tuotteita

valmistavia yrityksiä. Yhteisessä kannassa ei esitetä gelatiinia koskevia

laatuvaatimuksia, koska ne eivät kuulu elintarvikehygieniaa koskevaan asetukseen.

Yhteiseen kantaan sisältyy myös kollageenia koskevia sääntöjä, jotka on johdettu

säännöistä, jotka lisättiin komission päätöksellä 2003/42/EY direktiiviin 92/118/ETY.

                                                
1 Näin ollen yhteinen kanta vastaa EP:n tarkistuksen 21 tavoitetta.
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Q. Muuta

Yhteisessä kannassa todetaan, että komissio

•  kuulee EFSA:a tarvittaessa, ja

•  antaa asetuksen täytäntöönpanosta kertomuksen viiden vuoden kuluessa.1

Yhteisessä kannassa ei ole otettu huomioon parlamentin niitä tarkistuksia, joita

komissio ei voinut hyväksyä.2

IV YHTEENVETO

Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että komissio hyväksyy sen yhteisen kannan ja että

asetusehdotus on useiden Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymien

tarkistusten mukainen. Neuvosto toivoo, että tämä mahdollistaa asetuksen ja hygieniapaketin

muiden osien pikaisen hyväksymisen.

________________________

                                                
1 Näin ollen yhteinen kanta vastaa osittain EP:n tarkistusta 13.
2 Tarkistukset 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101 ja 116.
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1. Komissio hyväksyi heinäkuussa 2000 elintarvikehygieniaa koskevan viiden ehdotuksen

paketin. Se veti joulukuussa 2001 pois paketin kolmannen ehdotuksen (virallinen valvonta) ja

korvasi sen heinäkuussa 2002 uudella ehdotuksella asiasta.

Neljä näistä ehdotuksista perustuu EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan

b alakohtaan (sekä lisäksi ensimmäinen 95 artiklaan ja viimeinen 37 ja 95 artiklaan), ja niihin

sovelletaan yhteispäätösmenettelyä.1

2. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa ensimmäisestä ja toisesta

ehdotuksesta toukokuussa 2002 (asiak. 8868/02 ja 8869/02) ja kolmannesta ja neljännestä

ehdotuksesta kesäkuussa 2003 (asiak. 9906/03 ja 9899/03).

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa maaliskuussa 2001 (EYVL C 155, 29.5.2001,

s. 39) ja antoi uuden lausunnon valvontaa koskevasta ehdotuksesta helmikuussa 2003 (EUVL

C 95, 23.4.2003, s. 22).

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

3. Neuvosto pääsi istunnoissaan 27.6.2002 (ensimmäinen ehdotus), 16.12.2002 (toinen ehdotus)

ja 22.7.2003 (kolmas ja neljäs ehdotus) poliittiseen yhteisymmärrykseen tarkasteltavana

olevista ehdotuksista yhteisen kannan vahvistamiseksi. Se pani merkille komission ja

joidenkin valtuuskuntien lausumat.

Neuvosto päätti, että neljä yhteistä kantaa vahvistettaisiin esityslistan A-kohtana sen jälkeen,

kun paketin tekninen johdonmukaisuus olisi lopullisesti tarkistettu ja lingvistijuristit olisivat

viimeistelleet tekstit.

                                                
1 Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2002 erikseen eläinten terveyteen liittyviä kysymyksiä

koskevan viidennen ehdotuksen (direktiivinä 2002/99/EY), johon sovellettiin Euroopan
parlamentin kuulemismenettelyä.
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4. Koska tekstit on nyt saatu tarkistettua ja viimeisteltyä, pysyvien edustajien komitea voisi

pyytää, että neuvosto jonkin tulevan istuntonsa esityslistan A-kohtana

– vahvistaisi kyseiset yhteiset kannat, sellaisina kuin ne ovat asiakirjoissa 10543/1/02

REV 1, 5420/1/03 REV 1, 11583/03 ja 11584/03, sekä niihin liittyvät perustelut (asiak.

10543/1/02 REV 1 ADD 1, 5420/1/03 REV 1 ADD 1, 11583/03 ADD 1 ja 11584/03

ADD 1)

– merkitsisi tämän ilmoituksen lisäyksessä olevat lausumat1 pöytäkirjaansa.

________________________

                                                
1 Pääsihteeristö toimittaa lausumat Euroopan parlamentille.
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LIITE

NEUVOSTON PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVÄT LAUSUMAT

I ERITYISISTÄ HYGIENIASÄÄNNÖISTÄ ANNETTAVAA ASETUSTA KOSKEVAT

LAUSUMAT

1 artikla – Soveltamisala

Komissio katsoo, että – samalla tavalla kuin elintarvikehygieniaa koskevassa asetuksessa –

sellaisten tapausten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle, joissa tuottaja toimittaa alkutuotannon

tuotteita tai siipikarjan tai jäniseläinten lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai

paikallisille vähittäisliikkeille, koskee myös kyseiseen toimittamiseen johtavaa tuotantoa.

8 artikla – Takeet salmonellalta suojelemiseksi

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

liittymisen yhteydessä myönnettyjen takuiden antamaa suojelun tasoa.

11 artiklan 6 kohta ja liitteessä III oleva VII jakso – Elävät simpukat

Neuvosto ja komissio korostavat, että on tärkeää käyttää yhdenmukaisia menetelmiä, kun testataan

merellisten biotoksiinien raja-arvojen noudattamista elävissä simpukoissa. Ne toteavat, että

asetuksen antaminen ei vaikuta nykyisiin vaatimuksiin, jotka pysyvät voimassa siihen saakka,

kunnes uudet vaatimukset vahvistetaan komiteamenettelyllä.

11 artiklan 9 kohta – Histamiini

Komissio ilmoittaa, että sen jo valmistelemiin, mikrobiologisia vaatimuksia koskeviin ehdotuksiin

sisältyy ehdotuksia histamiinin raja-arvoiksi kalastustuotteiden osalta.
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Liite I – Määritelmät

Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta panee tyytyväisenä merkille komission lausuman, jonka

mukaan se aikoo pyytää uusia tieteellisiä lausuntoja jauhelihasta, lihavalmisteista ja mekaanisesti

erotetusta lihasta. Sen mielestä tässä asetuksessa käytetty teollisesti erotetun lihan määritelmä voi

johtaa tulkinta- ja täytäntöönpano-ongelmiin. Jos näin käy, Yhdistyneen kuningaskunnan

valtuuskunta odottaa komission löytävän ongelmaan ratkaisun komiteamenettelyä noudattaen.

Liitteessä II oleva III jakso – Elintarvikeketjua koskevat tiedot

Komissio tekee ensisijaisesti ehdotuksia elintarvikeketjua koskevista tiedoista, jotta kyseiset

säännökset voidaan vahvistaa komitologiamenettelyllä ennen kuin uusi hygienialainsäädäntö tulee

voimaan. Komissio aikoo ehdottaa mm. ohjeita vakiolausumia koskeviksi lomakkeiksi, jotka

alkutuottajat täyttäisivät ja allekirjoittaisivat sen sijaan että heidän pitäisi toimittaa sanasanaisia

otteita kirjanpidostaan. Komissio harkitsee, olisiko asianmukaista ehdottaa vakiomuotoista

lausumaa tai lausumia elävien eläinten yhteisönsisäistä kauppaa varten.

Liitteessä III oleva I jakso – Hätäteurastus

Komissio ilmoittaa, että se aikoo käsitellä hätäteurastusta kertomuksessa, joka sen on 14 artiklan

mukaisesti toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanosta

saatujen kokemusten arvioimiseksi. Komissio liittää kertomukseensa tarvittaessa ehdotuksia.
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Liitteessä III oleva IV jakso – Luonnonvarainen riista

Varmistaakseen, että asetuksella saavutetaan elintarvikkeiden turvallisuuden ja kuluttajansuojan

parantamista koskeva tavoite, komissio aikoo ensisijaisena kysymyksenä tarkastella uudestaan

koulutettujen metsästäjien vastuuta koskevia uusia sääntöjä. Komissio tarkastelee erityisesti

sääntöjä, joiden mukaan koulutetut metsästäjät voivat tietyin edellytyksin päättää, että tiettyjä

sisäelimiä ei tarvitse toimittaa luonnonvaraisen suurriistan mukana riistan käsittelylaitokseen post

mortem -tarkastusta varten, ja harkitsee, olisivatko tiukemmat valvontavaatimukset tarpeen

metsästysoperaation laajuudesta riippuen. Se ehdottaa tarvittaessa muutoksia näihin sääntöihin.

Liitteessä III oleva V jakso – Jauheliha, lihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha

Komissio aikoo mahdollisimman pian pyytää uusia tieteellisiä lausuntoja jauhelihasta,

lihavalmisteista ja mekaanisesti erotetusta lihasta ja tarvittaessa ehdottaa komiteamenettelyllä

tehtäviä muutoksia liitteessä III olevaan V jaksoon. Komissio aikoo myös harkita, pitäisikö

pakkausmerkintäsääntöjä muuttaa hygienialainsäädäntöä varten hyväksytyn mekaanisesti erotetun

lihan määritelmän perusteella.

Liitteessä III oleva VII jakso – Elävät simpukat

Asetuksessa ei sallita elävien simpukoiden upottamista uudelleen veteen tai suihkuttamista vedellä

vähittäismyyntiin tarkoitetun pakkaamisen jälkeen. Komissio aikoo kuitenkin ehdottaa

komiteamenettelyn kautta toteutettavaa joustavuutta, jos voidaan osoittaa, että järjestelmät, jotka

eivät noudata tätä sääntöä, eivät vaaranna elintarvikkeiden hygieniaa.
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Liitteessä III oleva VIII jakso – Kalastustuotteet

Komissio ilmoittaa, että kertomuksessa, joka sen on 14 artiklan mukaisesti toimitettava Euroopan

parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten arvioimiseksi,

se aikoo käsitellä poikkeuksia vaatimukseen, jonka mukaan tietyt kalastustuotteet on jäädytettävä

liitteessä III olevan VIII jakson III luvun D-osan mukaisesti. Tarvittaessa se liittää kertomukseen

asiaan liittyviä ehdotuksia

Komissio aikoo tarkastella uudelleen sääntöjä, jotka koskevat kalastustuotteiden säilyttämistä ja

kuljettamista jäähdytetyssä vedessä, ja tekee tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

Liitteessä III olevan IX jakson I luvun I osan 3 kohdan b alakohta – Maito

Komissio aikoo harkita uusien tieteellisten lausuntojen tarvetta juustoista, joiden kypsymisaika on

vähintään kaksi kuukautta, ja fosfataasitestin käytöstä lampaan- ja vuohenmaitoon.

Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta ei ole vieläkään vakuuttunut siitä, että olisi olemassa

tieteellisesti perusteltuja kansanterveydellisiä syitä kieltää sellaisista eläimistä saadun maidon

käyttö, joiden tuberkuloosi- tai luomistautitestitulos on positiivinen. Lainsäädännön ilmoitettuna

tavoitteena on nykyaikaistaa elintarvikehygieniaan liittyvää valvontaa ja säilyttää vain se osa

valvonnasta, josta on kansanterveydellistä hyötyä. Tässä tapauksessa maidon lämpökäsittely

eliminoi kyseiset organismit.
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Liitteessä III oleva X jakso – Munat ja munatuotteet

Komissio aikoo toimittaa neuvostolle kertomuksen (sekä tarvittaessa ehdotuksia), jossa käsitellään

joustavuuden soveltamista, kun on kyse määräajoista munien toimittamisessa kuluttajalle sekä

määräaikojen ja varastointilämpötilojen mahdollisesta yhteydestä. Se pyytää tarvittaessa tieteellisiä

lausuntoja näistä kysymyksistä.1

Komissio aikoo tarkistaa liitteessä III olevan X jakson II luvun IV osassa olevat munatuotteita

koskevat analyyttiset ominaisuudet ja tehdä asiaankuuluvia ehdotuksia.

                                                
1 Tämä lausuma on lyhyempi kuin aikaisemmissa asiakirjoissa, koska komissio on nyt

toimittanut neuvostolle kertomuksen munien kulutuksen, pesemisen ja merkitsemisen
kehityksestä (KOM/2003/0479 lopullinen).
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II VIRALLISESTA VALVONNASTA ANNETTAVAA ASETUSTA KOSKEVAT

LAUSUMAT

3 artiklan 7 kohta

Komissio aikoo tarkastella, miten kansalliset luettelot hyväksytyistä laitoksista saatetaan yleisön

saataville Internetissä ja miten usein niitä on päivitettävä. Se tekee tarvittaessa asiaa koskevia

ehdotuksia.

5 artiklan 6 kohta

Ruotsi suhtautuu myönteisesti siihen, että yritysten henkilökunnan avustustehtäviä on tässä

ehdotuksessa laajennettu nykytilanteeseen verrattuna. Ruotsi pahoittelee kuitenkin sitä, ettei

yritysten henkilökuntaan kuuluvia avustajia täysin rinnasteta virallisiin avustajiin työtehtävien

osalta – siitä huolimatta, että kummallekin avustajien ryhmälle asetetaan samat vaatimukset

koulutuksen ja pätevyyden suhteen ja kummatkin työskentelevät virkaeläinlääkärin valvonnassa.

Ruotsi suhtautuu myönteisesti myös siihen, että nykyisiä sääntöjä on mahdollista ajantasaistaa

komiteamenettelyllä, ja odottaa, että komissio tarkistaa säännöt nopeasti mahdollistaakseen

yrityksen henkilökuntaan kuuluvien avustajien järjestelmän laajentamisen siten, että heidät

rinnastetaan virallisiin avustajiin.

15 artiklan 2 kohta

Komissio vahvistaa, että tehdas- ja pakastusalukset luetteloidaan aina aluksen lippuvaltion mukaan

silloinkin, kun jokin toinen valtio tarkastaa kyseisen aluksen 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan

mukaisesti.

17 artiklan 6 kohta

Komissio ilmoittaa, että kuullessaan jäsenvaltioita elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä

käsittelevässä pysyvässä komiteassa 17 artiklan 6 kohdan mukaisesti se ei viivyttele asiassa

tarpeettomasti.
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21 artikla – Uudelleentarkastelut

Komissio ilmoittaa, että raportoidessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen

täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista 21 artiklan mukaisesti se tarkastelee erityisesti:

a) aiheutuuko henkilöstön määrää koskevista erilaisista kansallisista lähestymistavoista ongelmia

elintarvikkeiden turvallisuuden suhteen;

b) pitäisikö virallisten avustajien koulutuksen vähimmäisvaatimuksia lisätä;

c) olisiko asianmukaista laajentaa niiden sääntöjen soveltamisalaa, joilla sallitaan tarhattujen

riistaeläinten teurastaminen tuotantopaikalla.

Komissio liittää kertomukseensa tarvittaessa ehdotuksia.

Liitteessä I olevan III jakson IV luvun B osa

Komissio harkitsee, olisiko mahdollista ja suotavaa laajentaa liitteessä I olevan III jakson IV luvun

B osan 8 kohta koskemaan tapauksia, joissa viralliset avustajat suorittavat muita näytteenotto- ja

määritystehtäviä, ja se tekee tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

Liitteessä I olevan IV jakson 9 luvun A osa

Komissio kysyy tieteellisiltä asiantuntijoilta neuvoa, onko mahdollista sertifioida alueita virallisesti

vapaaksi systiserkoosista, ja ehdottaa tarvittaessa komitologialla tehtäviä muutoksia liitteeseen I.

Maksujen periminen virallisista tarkastuksista

Neuvosto ja komissio vakuuttavat, ettei asetus vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin periä

eläinlääkärimaksuja koskevan direktiivin mukaisesti elintarvikealan toimijoilta maksuja, jotka

kattavat virallisten tarkastusten kustannukset, siihen asti kunnes asetus rehun ja elintarvikkeiden

virallisesta valvonnasta on annettu.
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Eläinten hyvinvointi

Ruotsi katsoo olevan olennaisen tärkeää, että virkaeläinlääkäri tarkastaa teurastettavaksi tuotavat

eläimet ja varmistaa, etteivät eläimet ole kärsineet kuljetuksen aikana. Lisäksi Ruotsi katsoo, että

virkaeläinlääkärin on oltava läsnä eläimiä teurastettaessa mm. valvoakseen, että

eläintensuojelumääräyksiä noudatetaan eläimiä tainnutettaessa ja verta laskettaessa.

Virkaeläinlääkärin läsnäoloa koskeva vaatimus on tärkeä myös kuluttajien luottamuksen

säilyttämiseksi lihan ja lihatuotteiden tuotantoon. Ruotsi katsoo, että poikkeukset olisi sallittava

vain pienten teurastamoiden kohdalla, joihin eläinten kuljetusmatkat ovat lyhyet.

Elintarvikkeiden ja rehujen virallista valvontaa koskeva asetus

Neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että päällekkäisyyksien välttämiseksi elintarvikkeiden

ja rehujen virallista valvontaa koskevan asetuksen antamisen yhteydessä ihmisravinnoksi

tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista

erityissäännöistä annettavasta asetuksesta on poistettava vastaavat säännöt, sikäli kuin yleisemmillä

säännöillä taataan yhtä korkea kansanterveyden suojelu. Tämä saattaa koskea erityisesti seuraavia

asioita koskevia säännöksiä:

− laitosten hyväksyntää, myös ehdollista hyväksyntää

− kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä

− takeita, jotka kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava voidakseen

viedä elintarvikkeita yhteisöön ja

− virallisen valvonnan velvoitetta varmistaa, että elintarvikkeita ja elintarvikkeiden tuotantoa

koskevia mikrobiologisia vaatimuksia noudatetaan.

Lisäksi neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että elintarvikkeiden ja rehujen virallista

valvontaa koskevan asetuksen soveltamispäivämäärän olisi oltava mahdollisimman lähellä

eläinperäisten elintarvikkeiden valvontaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettavan

asetuksen soveltamispäivää.
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III YLEISET LAUSUMAT

Täytäntöönpanosäännöt

Komissio harkitsee avoimuuden turvaamiseksi sellaisen tiedonannon laatimista, jossa luetellaan

alakohtaisesti ne nykyiset täytäntöönpanosäännöt, joita sovelletaan edelleen uusien

hygieniasääntöjen tultua voimaan. Se harkitsee myös tarvittaessa ehdotuksen tekemistä tällaisten

sääntöjen kumoamisesta tai muuttamisesta.

Komissio vahvistaa, että se aikoo ehdottaa trikiinibakteereja koskevia uusia sääntöjä direktiivin

77/96/ETY sääntöjen korvaamiseksi hyvissä ajoin varmistaakseen, että ne voidaan hyväksyä ennen

kuin uusi hygienialainsäädäntö tulee voimaan.

Kalastustuotteet

Komissio aikoo harkita, olisiko mahdollista laatia luettelo parametreistä, joita sovelletaan muuhun

kalastustuotteiden käsittelyyn kuin jäädyttämiseen –20 ºC:n sisäiseen lämpötilaan 24 tunnin ajaksi

tai kuumentamiseen 60 ºC:n lämpötilaan, joiden katsotaan riittävän sukkulamatojen toukkien

tuhoamiseksi, sekä kriteereistä, joilla selvitetään, saavutetaanko tämä tavoite sovelletun käsittelyn

avulla. Se tekee tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

Saasteet

Neuvosto kehottaa komissiota harkitsemaan, tarvittaisiinko yhdenmukaisia sääntöjä

elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta tai elintarvikkeissa esiintyvien ympäristösaasteiden

seurannasta sekä toimenpiteistä, jotka on toteutettava, jos yhteisön vaatimuksia ei ole noudatettu. Se

kehottaa komissiota tekemään tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

=====================
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2000/0178 (COD)

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

neuvoston yhteisestä kannasta, jonka aiheena on elintarvikehygieniaa koskevan
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antaminen

1. TAUSTA

Ehdotus toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(KOM(2000) 438 lopullinen – 2000/0178 (COD):

14.7.2000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 28.3.2001

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 15.5.2002

Muutettu ehdotus annettu: 28.1.2003

Yhteinen kanta vahvistettu: 27.10.2003
(yksimielisesti)

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Kyse on ensimmäisestä ehdotuksesta viiden ehdotuksen paketissa, jolla pyritään
kodifioimaan ja ajantasaistamaan voimassa olevat yhteisön
elintarvikehygieniasäännöt.

Erityisesti pyritään laatimaan uudelleen yleisesti elintarvikehygieniaan sovellettavat
yhteisön säännöt. Ehdotuksen keskeiset osa-alueet ovat seuraavat:

– Soveltamisala ulottuu maatilalta ruokapöytään.

– Päävastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on elintarvikealan toimijoilla.

– Ehdotuksen mukaan elintarvikealan toimijoiden olisi käytettävä HACCP-
järjestelmää (vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi)
elintarvikkeiden mikrobiologisten ja kemiallisten uhkatekijöiden torjumiseksi
ja näin ollen elintarvikkeiden turvallisuuden edistämiseksi.

– Elintarvikealan eri sektoreilla laaditaan hyvän käytännön ohjeistoja, joissa
annetaan toimijoille elintarviketurvallisuuteen ja HACCP-järjestelmän
toteuttamiseen liittyviä neuvoja.

– Joustonvaraa annetaan syrjäseutujen elintarvikeyrityksille, perinteisten
tuotteitten valmistukseen ja HACCP-järjestelmän toteuttamisessa
pienyrityksissä.
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– Kaikki elintarvikealan yritykset rekisteröidään toimivaltaisten viranomaisten
rekistereihin.

– Elintarvikealan yritysten on noudatettava eräitä teknisiä vaatimuksia (toimitilat,
laitteet jne.).

3. KOMMENTIT YHTEISEEN KANTAAN

3.1. Yleinen huomautus

Komissio totesi täysistunnossa 14. toukokuuta 2002, että se voi hyväksyä suurimman
osan tarkistuksista kokonaan tai osittain, uudelleen muotoiltuina. Se ei kuitenkaan
voi hyväksyä tarkistuksia 5, 8, 13, 14, 28–30, 35, 37–39, 47, 48, 53, 55, 58, 59, 67,
69, 71, 76, 77, 83, 89, 92, 93, 95, 105, 107 ja 108.

Neuvosto on nähnyt paljon vaivaa pyrkiessään vastaamaan Euroopan parlamentin
esittämiin huoliin tässä teknisesti mutkikkaassa asiassa. Vaikkei neuvosto olekaan
aina pystynyt ottamaan tarkistuksia huomioon juuri samoin sanamuodoin kuin
parlamentin lausunnossa, se on huolellisesti pyrkinyt kunnioittamaan parlamentin
ajamia tavoitteita. Komission hyväksymät tarkistukset on suurelta osin otettu
huomioon. Neuvosto on lisäksi sisällyttänyt yhteiseen kantaan tavoitteita, joiden
taustalla olevia tarkistuksia komissio ei hyväksynyt.

3.2. Suhde asetukseen (EY) N:o 178/2002 (Yleinen elintarvikelainsäädäntö)

Tarkistuksilla 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 50, 54, 56, 57 ja
61 halutaan linjata ehdotus yleiseen elintarvikelainsäädäntöön.

Tarkistusten tavoite on otettu huomioon yhteisessä kannassa.

3.3. Soveltamisala

Yhteisen kannan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta heijastelee tarkistusta 103, ja
tavoitteena on selkeyttää, ettei asetusta sovelleta alkutuotannon tuotteiden
toimittamiseen vähäisinä määrinä suoraan loppukuluttajille tai paikalliseen
vähittäiskauppaan.

3.4. Määritelmät

Tarkistuksessa 26 täsmennetään, että eläinperäisiin tuotteisiin luetaan myös veri.
Neuvosto katsoi, että määritelmä kuuluu ehdotukseen COD 2000/179, minkä vuoksi
se poisti sen tästä yhteydestä ja ottaa sen huomioon mainitun ehdotuksen liitteen I
kohdassa 8.1.

3.5. Komiteamenettely

Tarkistukset 28 ja 29 poistaisivat komissiolta oikeuden käyttää komiteamenettelyä
uusien teknisten liitteiden lisäämiseen asetukseen. Komissio hylkäsi tarkistukset
mutta neuvosto otti ne yhteiseen kantaansa.
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Tarkistusten 30, 58 ja 59 myötä komissio ei voisi käyttää komiteamenettelyä
poikkeusten myöntämiseen tai liitteitten muuttamiseen. Komissio hylkäsi
tarkistukset, ja neuvosto toimi asiassa samoin. Yhteisen kannan 13 artiklassa
sallitaan näin ollen, että tiettyjen tiukasti määriteltyjen edellytysten täyttyessä
voidaan myöntää poikkeuksia ja tehdä muutoksia komiteamenettelyä käyttäen.

3.6. Mikrobiologiset ja muut perusteet tai standardit

Tarkistuksella 106 muutetaan komission ehdotusta mikrobiologisten ja
lämpötilakriteerien, elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien tavoitteiden ja
suorituskykyvaatimusten asettamisen osalta. Tarkistuksen tavoite otetaan huomioon
yhteisen kannan 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa.

3.7. Joustavuus

Ehdotuksessa annetaan joustonvaraa perinteisten elintarvikkeiden tuotantoon ja
syrjäseutujen yrityksille. Tarkistuksilla 31 ja 32 halutaan ilmaista täsmällisemmin,
missä ja miten joustoja sovelletaan. Tarkistusten tavoitteet täyttyvät yhteisen kannan
13 artiklan 3–7 kohdan ansiosta.

3.8. HACCP-järjestelmä (vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden
hallitsemiseksi)

HACCP-järjestelmän täytäntöönpano tiloilla

Tarkistuksessa 7 todetaan, ettei HACCP-periaatteiden toteuttaminen tiloilla ole vielä
mahdollista mutta että niiden käyttöä olisi tuettava. Yhteisen kannan johdanto-osan
14 kappaleen sekä mahdollisuuden käyttää hyvän käytännön ohjeistoja (7 artikla)
myötä tavoitteen on katsottava täyttyvän.

Tarkistuksessa 8, tarkistuksen 9 alkuosassa sekä tarkistuksissa 35, 37, 38 ja 67
halutaan ulottaa HACCP-järjestelmän käyttö alkutuotantoon. Komissio ei
hyväksynyt tarkistuksia, eikä neuvostokaan ottanut niitä yhteiseen kantaan.

Neuvosto kuitenkin sisällytti yhteiseen kantaan tarkistuksen, jonka mukaan
komission on viiden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta toimittamassaan
raportissa selvitettävä, olisiko paikallaan ja käytännössä mahdollista ottaa HACCP-
järjestelmän käyttövaatimuksen piiriin myös alkutuotantoa harjoittavat
elintarvikealan toimijat.

HACCP-menettelyihin liittyvä joustavuus

Eräässä tarkistuksessa sallitaan joustavuutta HACCP:n soveltamisessa (tarkistuksen
36 alkuosa). Komissio hyväksyi tarkistuksen mielellään. Vaikka muotoilu
poikkeaakin tarkistuksesta, on katsottava, että parlamentin toiveet otetaan huomioon
yhteisen kannan 5 artiklan 4 ja 5 kohdassa.

3.9. Hyvän käytännön ohjeistot

Tarkistuksissa 40 ja 45 täsmennetään, että hyvän käytännön ohjeistojen käyttö on
vapaaehtoista. Tämä on otettu huomioon yhteisen kannan 7 artiklassa (toisessa
alakohdassa).
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Tarkistuksessa 44 halutaan säilyttää aiempien sääntöjen mukaisesti laadittujen
ohjeistojen asema, mikä on otettu huomioon 8 artiklan 5 kohdassa.

Ajatus siitä, että elintarvikealan edustajat laativat ohjeistot ja kuulevat siinä
yhteydessä muita asianomaisia (tarkistukset 42, 43 ja 46), näkyy 8 ja 9 artiklassa.

3.10. Elintarvikealan yritysten rekisteröinti

Tarkistuksilla 49 ja 52 halutaan ottaa käyttöön menettelyt, joita toimivaltaisten
viranomaisten on noudatettava elintarvikealan yrityksiä rekisteröidessään ja
hyväksyessään. Neuvosto ei ottanut näitä tarkistuksia huomioon kokonaisuudessaan,
koska menettelyt oli sen mukaan osoitettu toimivaltaisille viranomaisille, jolloin niitä
ei pitäisi sisällyttää elintarvikehygienia-asetukseen (joka on osoitettu elintarvikealan
toimijoille). Komissio pitää näkemystä perusteltuna ja on sisällyttänyt rekisteröinti-
ja hyväksyntämenettelyt parlamentin edellyttämine joustonvaroineen rehujen ja
elintarvikkeiden virallista valvontaa koskevan asetusehdotuksensa 31 artiklaan
[KOM(2003)52].

Neuvosto on 6 artiklan 3 kohdassa ottanut huomioon muut elintarvikealan yritysten
rekisteröintiä ja hyväksyntää koskevat tarkistukset (50 ja 51).

3.11. Kertomus täytäntöönpanosta

Ehdotuksen mukaan komission täytyy esittää seitsemän vuoden kuluessa asetuksen
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa selvitetään
asetuksen täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia.

Tarkistuksessa 62 määräaika lyhennettäisiin seitsemästä vuodesta viiteen. Neuvosto
on toiminut tarkistuksen mukaisesti (16 artikla).

3.12. Voimaantulopäivä

Tarkistuksen 63 mukaan asetusta alettaisiin soveltaa vuoden kuluttua sen
voimaantulosta. Sama muutos on sittemmin tehty muihinkin paketin sisältämiin
ehdotuksiin, jotta soveltamispäivä olisi kaikissa neljässä kyseeseen tulevassa
ehdotuksessa sama.

Neuvosto piti tässä suhteessa keskeisenä varmistaa, että paketin kaikkia ehdotuksia
sovellettaisiin samasta päivästä lähtien ja että jäsenvaltioille annetaan riittävästi aikaa
sopeutua uuteen tilanteeseen. Niinpä neuvosto päätti, että kaikkia paketin ehdotuksia
sovelletaan 18 kuukauden kuluttua niiden voimaantulosta ja aikaisintaan 1. päivästä
tammikuuta 2006. Tämä näkyy yhteisen kannan 18 artiklassa.

Vaikka yhteisessä kannassa asetettu soveltamispäivä ei olekaan sama kuin Euroopan
parlamentin tarkistuksessa 63, on katsottava, etteivät neuvoston asettamat tavoitteet
ole ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, joihin parlamentti pyrkii paketin eri
ehdotuksiin tekemissään asiaa koskevissa tarkistuksissa.
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3.13. Tekniset tarkistukset

Yhteisessä kannassa on pitkälti otettu huomioon ne tekniset tarkistukset, jotka
komissio voi hyväksyä joko osittain tai uudelleen muotoiltuina (tarkistukset 2, 4, 6,
9, 10, 25, 41, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
90, 91, 94, 96, 99, 100 ja 102). Yhteisessä kannassa on kuitenkin yksinkertaistettu
liitteessä II olevan X luvun (kääriminen ja pakkaaminen) sisältöä. Tarkistuksia 99 ja
100 ei sen vuoksi ole otettu huomioon sellaisenaan.

4. LOPPUPÄÄTELMÄ

Yhteisessä kannassa on pitkälti otettu huomioon ne Euroopan parlamentin tekemät
tarkistukset, jotka komissio oli hyväksynyt.

Lisäksi on otettu huomioon joitakin sellaisia parlamentin esittämiä ajatuksia, joita
komissio ei ollut hyväksynyt. Kyse on erityisesti HACCP-järjestelmän mahdollisesta
täytäntöönpanosta alkutuotannossa, komission kertomuksesta sekä
komiteamenettelyyn liittyvästä muutoksesta, jolla poistetaan mahdollisuus lisätä
asetukseen uusia liitteitä. Komissio taipui hyväksymään nämä sen alkuperäistä
ehdotusta muuttavat tarkistukset sovintoratkaisuna.
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2000/0179 (COD)

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

neuvoston yhteisestä kannasta, jonka aiheena on Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen antaminen eläinperäisten elintarvikkeiden erityisistä hygieniasäännöistä

1. TAUSTA

Ehdotus toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(KOM(2000) 438 lopullinen – 2000/179(COD):

14.7.2000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 28.3.2001

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 15.5.2002

Muutettu ehdotus annettu: 28.1.2003

Yhteinen kanta vahvistettu: 27.10.2003
(yksimielisesti)

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Kyse on toisesta ehdotuksesta viiden ehdotuksen paketissa, jolla pyritään
kodifioimaan ja ajantasaistamaan voimassa olevat yhteisön
elintarvikehygieniasäännöt.

Erityisesti pyritään laatimaan uudelleen yleisesti eläinperäisten elintarvikkeiden
hygieniaan sovellettavat yhteisön säännöt. Säännöt koskevat ihmisravinnoksi
tarkoitettuja lihaa ja lihatuotteita, kalastustuotteita, eläviä simpukoita, maitoa ja
maitotuotteita, munia ja munatuotteita sekä niiden sivutuotteita.

Ehdotuksen päätavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä säännöstöä.

3. KOMMENTIT YHTEISEEN KANTAAN

3.1. Yleinen huomautus

Komissio totesi täysistunnossa 15. toukokuuta 2002, että se voi hyväksyä suurimman
osan tarkistuksista kokonaan tai osittain, uudelleen muotoiltuina. Se ei kuitenkaan
voi hyväksyä tarkistuksia 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101, 116 ja 132.
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Neuvosto on nähnyt paljon vaivaa pyrkiessään vastaamaan Euroopan parlamentin
esittämiin huoliin tässä teknisesti mutkikkaassa asiassa. Vaikkei neuvosto olekaan
aina pystynyt ottamaan tarkistuksia huomioon juuri samoin sanamuodoin kuin
parlamentin lausunnossa, se on huolellisesti pyrkinyt kunnioittamaan parlamentin
ajamia tavoitteita. Komission hyväksymät tarkistukset on suurelta osin otettu
huomioon.

3.2. Suhde asetukseen (EY) N:o 178/2002 (Yleinen elintarvikelainsäädäntö)

Tarkistuksilla 3, 4, 6, 14, 60, 78, 79, 111, 112, 120 ja 128 halutaan linjata ehdotus
asetukseen (EY) N:o 178/2002.

Tarkistusten tavoite on otettu huomioon yhteisessä kannassa.

3.3. Vaatimusten siirtäminen liitteistä artikloihin

Eräillä tarkistuksilla halutaan varmistaa, että elintarvikelainsäädännön
perusvaatimukset esitetään artiklaosassa eikä liitteessä.

Näiden tarkistusten tavoitteet on otettu yhteisessä kannassa huomioon seuraavasti (1,
4, 8 ja 3 artiklassa):

� Ehdotuksen soveltamisalaa koskeva tarkistus 5 on sisällytetty yhteisen kannan
1 artiklaan.

� Elintarvikealan toimijoiden yleisiä velvoitteita koskeva tarkistus 11 on
sisällytetty yhteisen kannan 3 artiklaan.

� Salmonellatakeita koskeva tarkistus 10 on sisällytetty yhteisen kannan
8 artiklaan.

� Elintarvikealan laitosten hyväksymistä koskevat tarkistukset 7, 57, 77, 98, 110
ja 125 on sisällytetty yhteisen kannan 4 artiklaan.

� Tarkistuksella 6 (loppuosa) pyritään varmistamaan, ettei liitteessä I olevia
määritelmiä voida muuttaa komiteamenettelyllä. Tarkistuksen tavoite täyttyy
yhteisen kannan 10 artiklan 1 kohdassa, jossa liite I jätetään
komiteamenettelyllä muutettavien säännösten ulkopuolelle.

3.4. Terveysmerkintä

Tarkistukset 8 ja 58 (joita komissio ei hyväksy) merkitsisivät sitä, että
terveysmerkintä olisi tehtävä kaikentyyppiseen lihaan. Yhteisessä kannassa neuvosto
ei hyväksynyt sitä, että kaikki liha olisi varustettava terveysmerkinnällä; se olisi
tehtävä ainoastaan punaiseen lihaan, jonka tarkastuksessa tarkastuseläinlääkäri on
erityisasemassa. Kaikki muu liha ja kaikki muut eläinperäiset tuotteet olisi
varustettava tunnistemerkinnällä, jonka tekeminen olisi elintarvikealan toimijan
vastuulla.

Yhteisen kannan 5 artikla kuvastaa näkemystä.
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3.5. Joustavuus

Tarkistuksessa 9 annetaan joustonvaraa perinteiseen tuotantoon ja syrjäseuduille.

Tarkistuksen tavoite näkyy yhteisen kannan 11 artiklan 3–7 kohdassa.

3.6. Voimaantulopäivä

Tarkistuksen 15 mukaan asetusta alettaisiin soveltaa vuoden kuluttua sen
voimaantulosta. Sama muutos on sittemmin tehty muihinkin paketin sisältämiin
ehdotuksiin, jotta soveltamispäivä olisi kaikissa neljässä ehdotuksessa sama.

Neuvosto piti tässä suhteessa keskeisenä varmistaa, että paketin kaikkia ehdotuksia
sovellettaisiin samasta päivästä lähtien ja että jäsenvaltioille annetaan riittävästi aikaa
sopeutua uuteen tilanteeseen. Niinpä neuvosto päätti, että kaikkia paketin ehdotuksia
sovelletaan 18 kuukauden kuluttua voimaantulosta ja aikaisintaan 1. päivästä
tammikuuta 2006. Tämä näkyy yhteisen kannan 18 artiklassa.

Vaikka yhteisessä kannassa asetettu soveltamispäivä ei olekaan sama kuin Euroopan
parlamentin tarkistuksessa 15, on katsottava, etteivät neuvoston asettamat tavoitteet
ole ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, joihin parlamentti pyrkii paketin eri
ehdotuksiin tekemissään asiaa koskevissa tarkistuksissa.

3.7. Tarkistamista koskeva lauseke

Ehdotus ei sisällä tarkistamista koskevaa lauseketta. Sellainen halutaan lisätä
tarkistuksessa 13 (loppuosassa – kaikkia liitteitä arvioitaisiin vähintään viiden
vuoden välein!). Komissio on hylännyt tarkistuksen.

Yhteisen kannan 14 artikla noudattelee Euroopan parlamentin tarkistusta osittain.

3.8. Riistanliha

Euroopan parlamentin tarkistuksilla pyritään

– parantamaan soveltamisalan määrittelyä (poistamalla soveltamisalasta suorat
toimitukset; toisaalta tällaisia toimituksia koskevat hygieniavaatimukset
otetaan uudelleen käyttöön komission hylkäämässä tarkistuksessa 132)

– ottamaan huomioon metsästysperinteet eri jäsenvaltioissa.

Asian tiimoilta tehtiin 18 tarkistusta (18, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97 ja 98).

Yhteisen kannan 1 artiklan 3 kohdan e alakohdassa jätetään suorat toimitukset
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle eli toteutetaan tarkistuksen 82 ajatus.

Neuvosto katsoi lisäksi, että tarkistus 97, jossa yksityiskäyttöön tarkoitetun riistan
käsittelylaitokset suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle, sisältyy jo tarkistukseen 82.

Neuvosto katsoi niin ikään, että tarkistus 88 (metsästäjien vastuu) sisältyy
yleisluontoisesti asetukseen (EY) N:o 178/2002.
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Vaikkei muita tarkistuksia ole järjestelmällisesti kaikissa tapauksissa otettu
huomioon yhteisessä kannassa, lopputuloksen on katsottava täyttävän Euroopan
parlamentin tavoitteet.

3.9. Elävät simpukat

Puhtaan meriveden käyttöä simpukantuotannossa koskevat tarkistukset 20 ja 115
katetaan neuvoston näkemyksen mukaan yleisluontoisesti paketin ensimmäistä
ehdotusta [2000/178 (COD), elintarvikehygienia] koskevassa yhteisessä kannassa ja
erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan g alakohdassa.

3.10. Eräiden kysymysten siirtäminen ehdotukseen 2000/0180 (COD)
(”hygieniaehdotus 3”)

Toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan kuuluvat kysymykset on yhteisessä
kannassa siirretty paketin kolmanteen ehdotukseen [2002/0141(COD)
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan
järjestämistä koskevat erityissäännöt]. Kyse on tarkemmin sanoen seuraavista:

� Elintarvikkeiden tuontia koskevat menettelyt (paketin toisen ehdotuksen liite
III). Toista ehdotusta koskevassa yhteisessä kannassa määritellään niiden sijaan
elintarvikealan toimijoiden velvollisuudet elintarvikkeiden tuonnin suhteen
(6 artikla). Tuontimenettelyt sisältyvät nyt kolmatta ehdotusta koskevan
yhteisen kannan 10–15 artiklaan. Tällä on vaikutusta tarkistukseen 12.

� Terveysmerkinnät, jotka on sisällytetty paketin kolmannen ehdotuksen
liitteessä I olevan I jakson III lukuun. Tällä on vaikutusta tarkistukseen 28.

Asiassa on loogisesti toimittu elintarviketurvallisuutta käsittelevän valkoisen kirjan
filosofian mukaisesti: toimivaltaisten viranomaisten ja toisaalta elintarvikealan
toimijoiden velvollisuudet on erotettava selvästi toisistaan.

3.11. Muut tekniset ja toimitukselliset tarkistukset

Muilla komission hyväksymillä tarkistuksilla pyritään tekemään ehdotukseen
teknisiä ja toimituksellisia parannuksia. Näiden tarkistusten käsittelystä yhteisessä
kannassa voidaan tehdä seuraavat kommentit:

Porojen teurastamisen (tarkistus 41) osalta neuvoston näkemys oli, että kaikki
asetuksen kriteerit täyttävät teurastamot siirrettävät teurastamot mukaan luettuina
soveltuvat porojen teurastamiseen. Erillistä nimenomaan poroja koskevaa säännöstä
ei näin ollen tarvita.

Tarkistuksen 107 osalta yhteisessä kannassa ei nimenomaisesti kielletä
märehtijäperäisen aineksen käyttöä luulihan tuottamisessa. Neuvoston mukaan ei ole
tarpeen toistaa tällaisen aineksen käytön kieltoa, josta säädetään jo asetuksessa (EY)
N:o 999/2001.
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4. PÄÄTELMÄ

Yhteinen kanta on pitkälti Euroopan parlamentin tarkistusten linjoilla. Komissio voi
näin ollen hyväksyä yhteisen kannan.

5. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT JULISTUKSET

1 artikla – Soveltamisala

Asetusta ei sovelleta pieniin määriin alkutuotannon tuotteita taikka siipikarjan tai
jäniseläinten lihaa, jotka tuottaja toimittaa suoraan loppukuluttajille tai paikallisille
vähittäiskauppiaille, ja komission näkemyksen mukaan soveltamisalan ulkopuolelle
jää – samoin kuin elintarvikehygienia-asetuksessa – myös tällaisiin toimituksiin
johtava alkutuotanto.

8 artikla – Salmonellatakeet

Komissio ei aio ehdottaa mitään toimenpidettä, joka heikentäisi sitä suojatasoa, jonka
Suomelle ja Ruotsille niiden liittyessä yhteisöön annetut takeet tarjoavat.

11 artiklan 6 kohta ja liitteessä III oleva VII jakso – Elävät simpukat

Neuvosto ja komissio korostavat yhdenmukaisten menetelmien käytön merkitystä
testattaessa, ovatko merellisten biotoksiinien pitoisuudet elävissä simpukoissa
asetettujen raja-arvojen mukaisia. Asetuksen antaminen ei vaikuta voimassa olevien
vaatimusten soveltamiseen, sillä ne pysyvät voimassa, kunnes annetaan uusia
vaatimuksia komiteamenettelyä käyttäen.

11 artiklan 9 kohta – Histamiini

Komissio vakuuttaa, että sen valmisteilla oleviin mikrobiologisia kriteerejä koskeviin
ehdotuksiin sisältyy ehdotuksia kalastustuotteiden histamiinipitoisuuksia koskeviksi
rajoituksiksi.

Liite I – Määritelmät

Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta pitää tervetulleena komission vakuutusta
siitä, että se aikoo hankkia uusia tieteellisiä neuvoja jauhelihasta,
raakalihavalmisteista ja luulihasta.
Niitä odotellessa on Yhdistyneen kuningaskunnan mukaan kuitenkin vaarana, että
asetuksessa käytetty luulihan määritelmä johtaa tulkinta- ja täytäntöönpano-
ongelmiin. Jos näin käy, Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta odottaa
komission etsivän ratkaisua tilanteeseen komiteamenettelyllä.
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Liitteessä II oleva III jakso – Elintarvikeketjua koskevat tiedot

Komissio tekee elintarvikeketjua koskeviin tietoihin liittyviä ehdotuksia ensisijaisena
toimenpiteenä, jotta ehdotukset voidaan hyväksyä komiteamenettelyllä, ennen kuin
uusi hygienialainsäädäntö tulee voimaan. Ehdotusten aiheisiin kuuluvat mm. ohjeet
standardi-ilmoituksia varten, jotka alkutuottajat voisivat täyttää ja allekirjoittaa sen
sijaan että toimittaisivat sanatarkkoja otteita kirjanpidostaan. Komissio selvittää,
olisiko paikallaan ehdottaa standardimuotoisia ilmoitusmalleja yhteisön sisäistä
elävien eläinten kauppaa varten.

Liitteessä III oleva I jakso – Hätäteurastukset

Komissio vakuuttaa, että kun se antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
14 artiklan mukaisesti raportin asetuksen täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista,
raportissa käsitellään erityisesti hätäteurastuksia. Tarvittaessa raporttiin liitetään
asiaa koskevia ehdotuksia.

Liitteessä III oleva IV jakso – Luonnonvarainen riista

Jotta asetus varmasti saavuttaa elintarvikkeiden turvallisuuden ja kuluttajansuojan
parantamiseen tähtäävän tavoitteensa, komissio tarkastelee ensisijaisena
toimenpiteenä uudelleen niitä uusia sääntöjä, jotka koskevat koulutettujen
metsästäjien velvollisuuksia. Komissio tarkastelee erityisesti sääntöjä, joiden nojalla
koulutetut metsästäjät voivat päättää tietyissä tilanteissa, ettei tiettyjä sisälmyksiä
tarvitse toimittaa riistaeläimen mukana riistankäsittelylaitoksessa tehtävää post
mortem -tutkimusta varten. Komissio selvittää niin ikään, olisiko tarpeen säätää
tiukemmista valvontavaatimuksista, jotka määräytyisivät metsästystapahtuman
laajuuden mukaan. Tarvittaessa komissio ehdottaa muutoksia näihin sääntöihin.

Liitteessä III oleva V jakso – Jauheliha, raakalihavalmisteet ja luuliha

Komissio hankkii mahdollisimman pian uusia tieteellisiä neuvoja jauhelihasta,
raakalihavalmisteista ja luulihasta sekä tarvittaessa ehdottaa komiteamenettelyllä
tehtäviä muutoksia liitteessä III olevaan V jaksoon. Lisäksi komissio selvittää,
pitäisikö pakkausmerkintäsääntöjä muuttaa hygienialainsäädännössä käytettävän
luulihamääritelmän johdosta.

Liitteessä III oleva VII jakso – Elävät simpukat

Asetuksessa ei sallita elävien simpukoiden upottamista uudelleen veteen eikä niiden
suihkuttamista vedellä sen jälkeen, kun ne on pakattu vähittäismyyntiä varten. Jos
kuitenkin voidaan osoittaa, etteivät tätä sääntöä noudattamattomat järjestelmät
vaaranna elintarvikehygieniaa, komissio ehdottaa komiteamenettelyn kautta niihin
joustonvaraa.

Liitteessä III oleva VIII jakso – Kalastustuotteet

Komissio vakuuttaa, että kun se antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
14 artiklan mukaisesti raportin asetuksen täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista,
raportissa käsitellään erityisesti mahdollisia poikkeuksia vaatimuksesta jäädyttää
tietyt kalastustuotteet liitteessä III olevan VIII jakson III luvun D osan mukaisesti.
Tarvittaessa raporttiin liitetään asiaa koskevia ehdotuksia.
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Komissio tarkastelee uudelleen niitä sääntöjä, jotka koskevat kalastustuotteiden
säilyttämistä ja kuljettamista jäähdytetyssä vedessä, ja tekee tarvittaessa asiaa
koskevia ehdotuksia.

Liitteessä III olevan IX jakson I luvun I osan 3 kohdan b alakohta – Maito

Komissio harkitsee uusien tieteellisten neuvojen hankkimista vähintään kaksi
kuukautta kypsytettävistä juustoista sekä fosfataasitestin käytöstä lampaan- ja
vuohenmaidon testaamisessa.

Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta ei edelleenkään ole vakuuttunut siitä, että
kieltoa käyttää positiivisesti tuberkuloosi- tai luomistautikokeeseen reagoivien
eläinten maitoa voitaisiin perustella tieteellisesti pätevillä kansanterveyssyillä.
Säädökseen kirjattuna tavoitteena on nykyaikaistaa elintarvikehygieniavalvontaa ja
pitää voimassa vain sellaiset valvontatoimet, joista on kansanterveydellistä hyötyä.
Puheena olevassa tapauksessa maidon lämpökäsittely tuhoaa kyseiset organismit.

Liitteessä III oleva X jakso – Munat ja munatuotteet

Komissio toimittaa neuvostolle raportin (tarpeellisine ehdotuksineen), jossa
käsitellään joustonvaran myöntämistä määräaikaan, jossa munat on toimitettava
kuluttajille, sekä mahdollisuutta luoda yhteys määräajan ja varastointilämpötilojen
välille. Komissio hankkii näistä kysymyksistä tarvittaessa tieteellisiä neuvoja.

Komissio tarkastelee uudelleen liitteessä III olevan X jakson II luvun IV osassa
määriteltyjä munatuotteiden analyyttisiä ominaisuuksia ja tekee tarvittaessa asiaa
koskevia ehdotuksia.
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2002/0141 (COD)

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

neuvoston yhteisestä kannasta, jonka aiheena on Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen antaminen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen

valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

1. TAUSTA

Ehdotus toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle
[KOM(2002) 377 lopullinen – 2002/0141(COD)]:

11.7.2002

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 26.2.2003

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 5.6.2003

Muutettu ehdotus annettu: 22.10.2003

Yhteinen kanta vahvistettu: 27.10.2003
(yksimielisesti)

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Kyse on kolmannesta ehdotuksesta viiden ehdotuksen paketissa, jolla pyritään
kodifioimaan ja ajantasaistamaan voimassa olevat yhteisön
elintarvikehygieniasäännöt.

Ehdotuksen päätavoitteena on tehdä nykyisistä eläinperäisten elintarvikkeiden
hygienian virallista valvontaa koskevista säännöistä vankemmin tieteeseen ja
riskeihin perustuvia sekä ottaa käyttöön elintarvikelainsäädännön pääperiaatteet
(tilalta pöytään -periaate, toimivaltaisten viranomaisten velvollisuuksien määrittely).
Ehdotuksen piiriin kuuluvat tuotteet ovat liha, kalastustuotteet, simpukat ja maito.

3. KOMMENTIT YHTEISEEN KANTAAN

3.1. Yleinen huomautus

Komissio totesi täysistunnossa 5. kesäkuuta 2003 seuraavaa:

– Se voi hyväksyä kokonaan tai osittain, uudelleen muotoiltuina seuraavat
tarkistukset: 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35,
41, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 61, 66, 85, 96, 104, 110, 116, 120, 121, 130, 131,
132, 133, 134, 138 ja 141.
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– Se ei voi hyväksyä seuraavia tarkistuksia: 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21 (kohta 6), 25,
30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (osittain), 88 (osittain), 90, 100, 101,
102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118, 119, 122 (osittain), 123, 125,
126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140 ja 143.

– Se voi hyväksyä kaikki muut tarkistukset.

Neuvosto on nähnyt paljon vaivaa pyrkiessään vastaamaan Euroopan parlamentin
esittämiin huoliin tässä teknisesti mutkikkaassa asiassa. Vaikkei neuvosto olekaan
aina pystynyt ottamaan tarkistuksia huomioon juuri samoin sanamuodoin kuin
parlamentin lausunnossa, se on huolellisesti pyrkinyt kunnioittamaan parlamentin
ajamia tavoitteita. Komission hyväksymät tarkistukset on suurelta osin otettu
huomioon.

Neuvoston yhteisessä kannassa on lisäksi joitakin sellaisia säännöksiä, jotka ovat
komission alun perin hylkäämien tarkistusten tavoitteiden kanssa samoilla linjoilla.
Koska säännösten muotoilussa on otettu huomioon komission esittämät
huomautukset, komissio voi hyväksyä ne.

3.2. Suhde asetukseen (EY) N:o 178/2002 (Yleinen elintarvikelainsäädäntö)

Komissio on hylännyt tarkistukset 4, 25 ja 70, joiden aiheena ovat tarkastusmaksut
(4), noudattamatta jättämisen seuraamukset (25) ja muutoksenhakumahdollisuus
(70). Neuvosto on toiminut asiassa samoin.

Neuvosto on kuitenkin sisällyttänyt yhteisen kannan 9 artiklaan osia tarkistuksesta 25
(toimet noudattamatta jättämisen yhteydessä). Komissio voi hyväksyä tämän, koska
artiklassa jätetään päätösvalta toimien luonteesta jäsenvaltioille.

3.3. Vaatimusten siirtäminen liitteistä artikloihin

Tarkistuksella 21 halutaan varmistaa, että elintarvikelainsäädännön perusvaatimukset
esitetään artiklaosassa eikä liitteessä.

Tarkistuksen tavoite on otettu huomioon yhteisen kannan 5 artiklassa. Neuvosto ei
kuitenkaan ottanut yhteiseen kantaan tarkistuksen 21 kuudetta kohtaa (jossa
rajoitetaan teurastamon henkilöstön roolia siipikarjan- ja kaninlihan tarkastuksissa).
Neuvosto noudatteli tässä komission kantaa tarkistukseen 21.

3.4. Joustonvara pienyrityksille ja kotiteolliseen tuotantoon

Tarkistuksissa 3 ja 138 annetaan mahdollisuus joustoihin pienyritysten, perinteisten
tuotantomenetelmien ja syrjäseutujen osalta.

Tarkistusten tavoitteet näkyvät yhteisen kannan johdanto-osan 4 kappaleessa ja
17 artiklan 4–7 kohdassa.

Neuvosto ei ottanut huomioon komission hylkäämää tarkistusta 15, jossa
määritellään ”pieni kotiteollisuusyritys”.
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3.5. Komiteamenettely

Tarkistusten 116, 120, 130 ja 131 aiheena on komiteamenettely (liitteiden
muuttaminen, täytäntöönpanosäännöt ja siirtymätoimenpiteet). Kysymyksiä
käsitellään yhteisen kannan 16, 17 ja 18 artiklassa.

3.6. Tuonti

Tarkistuksilla 26, 27, 28, 29, 32, 34 ja 35 halutaan sisällyttää ehdotukseen tuontia
koskevia vaatimuksia, jotka olivat aiemmin ”hygieniaehdotuksen 2” liitteessä III
[KOM(2000) 438 – COD 2000/0179]. Ne on otettu huomioon yhteisen kannan 10–
15 artiklassa (uudelleen muotoiltuina).

3.7. Elintarvikeketjua koskevat tiedot

Eräillä tarkistuksilla annetaan joustonvaraa elintarvikeketjua koskevien tietojen
osalta (tilan antamat tiedot, joiden on seurattava eläinten mukana teurastamoon).
Asiaa koskevat komission hyväksymät tarkistukset ovat numerot 47, 48, 49 ja 51.

Koska monet elintarvikeketjua koskeviin tietoihin liittyvät vaatimukset kuuluvat
elintarvikealan toimijoiden vastuulle, neuvosto päätti siirtää ne hygieniaehdotukseen
2 [KOM(2000) 438 – COD 2000/0179]. Neuvosto otti näin huomioon edellä mainitut
tarkistukset ja sisällytti ne erityiseen hygieniaehdotuksen 2 liitteessä II olevaan
jaksoon.

3.8. Terveysmerkintä

Neuvosto sisällytti komission osittain hyväksymän, uudelleenmuotoilua edellyttävän
tarkistuksen 61 (tuoreen lihan terveysmerkintä) periaatteet yhteisen kannan liitteessä
I olevan I jakson III lukuun.

Neuvosto ei ottanut huomioon tarkistuksia 62, 63, 64 ja 65 (jotka komissio hylkäsi).
Neuvoston ja komission näkemyksen mukaan terveysmerkintä on varattava punaisen
lihan merkitsemiseen, kun taas Euroopan parlamentin tarkistusten myötä sitä
käytettäisiin myös siipikarjan- ja kaninlihassa. Tarkistuksella 60 (jonka komissio
hylkäsi) halutaan täsmentää, että virallinen apulainen voi valvoa terveysmerkintöjen
tekemistä. Tavoite on otettu mukaan yhteiseen kantaan.

3.9. Silmämääräinen post mortem -tarkastus

Kansanterveyttä koskevia eläinlääkintätoimenpiteitä käsittelevän tiedekomitean
antamien tieteellisten neuvojen perusteella komissio sisällytti ehdotukseensa eräiden
lihasikaryhmien silmämääräisen post mortem -tarkastuksen. Tämä silmämääräinen
tarkastus korvaisi nykysäännöstön mukaisen yksityiskohtaisen tarkastuksen (johon
kuuluu viiltoja ja tunnustelua). Tarkistus 109 poistaisi mahdollisuuden tehdä
silmämääräinen tarkastus, minkä vuoksi komissio ei sitä hyväksynyt. Neuvosto toimi
asiassa komission ehdotuksen mukaisesti eikä ottanut tarkistusta 109 huomioon.
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3.10. Virallisia tarkastustehtäviä suorittava laitoksen henkilöstö

Komission ehdotuksen mukaan laitosten henkilökunta voi suorittaa tiettyjä
tarkastustehtäviä. Eräät tarkistukset (81, 83, 100, 127, 135, 136, 139 ja 140) ovat
pahasti ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että laitosten henkilökunta voi osallistua
tarkastustehtäviin. Komissio ei hyväksynyt tarkistuksia, eikä neuvosto ottanut niitä
huomioon.

Tarkistuksesta 83 komissio ja neuvosto hylkäsivät teurastamon henkilökuntaa
koskevan osan, mutta yhteinen kanta vastaa tarkistuksen toista osaa.

Tarkistuksessa 87 asetetaan ehtoja laitosten henkilökunnan ottamiselle mukaan
virallisiin tarkastuksiin. Komissio hyväksyi eräät tarkistuksen osatekijät. Yhteisessä
kannassa ne on sisällytetty 5 artiklan 6 kohtaan sekä liitteessä I olevan III jakson III
luvun A kohdan 2 alakohdan d alakohtaan.

3.11. Eläinlääkärin läsnäolo pienissä teurastamoissa

Tarkistuksessa 85, jonka komissio hyväksyi uudelleenmuotoilua edellyttäen,
todetaan, että tarkastuseläinlääkärin läsnäolon tarpeellisuus pienissä teurastamoissa
olisi määritettävä riskianalyysin perusteella.

Tämä on sisällytetty yhteisen kannan liitteessä I olevan III jakson II luvun 2 kohtaan.

3.12. Koulutus

Komissio on hyväksynyt koko joukon tarkistuksia, joiden aiheena ovat
virkaeläinlääkärien ja virallisten avustajien koulutusvaatimukset. Kyse on
tarkistuksista 88 (osittain), 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ja 99.

Yhteisen kannan liitteessä I olevan III jakson IV luvun B kohta vastaa mainittuja
tarkistuksia.

3.13. Elävät simpukat ja kalastustuotteet

Komission hyväksymät asiaa koskevat tarkistukset (121 ja 124) on sisällytetty
yhteisen kannan 18 artiklaan (simpukoiden testaus) ja liitteessä III olevaan I lukuun
(vesiviljelytuotteiden viralliset tarkastukset).

Neuvosto otti huomioon myös tarkistuksen 122 (jonka komissio oli hyväksynyt
osittain) salliakseen joustavuutta näytteitten ottamiseen elävistä simpukoista.

3.14. Muut tekniset ja toimitukselliset tarkistukset

Muilla komission hyväksymillä tarkistuksilla pyritään tekemään ehdotukseen
teknisiä ja toimituksellisia parannuksia.

Neuvosto on yleisesti ottaen ottanut nämä tarkistukset huomioon.
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4. PÄÄTELMÄ

Yhteinen kanta on pitkälti linjassa niiden Euroopan parlamentin tarkistusten kanssa,
jotka komissio oli hyväksynyt. Siihen on kuitenkin sisällytetty joidenkin komission
hylkäämien tarkistusten tavoitteita lukuun ottamatta seuraavia seikkoja:

– teurastamon henkilöstön osallistuminen lihantarkastuksiin

– lihan terveysmerkinnät

– tietyntyyppisen sianlihan silmämääräinen tarkastaminen.

5. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT JULISTUKSET

3 artiklan 7 kohta

Komissio selvittää, kuinka kansalliset hyväksyttyjen laitosten luettelot voidaan
asettaa saataville Internetiin ja kuinka usein ne olisi vähintään päivitettävä.
Tarvittaessa komissio tekee asiaa koskevia ehdotuksia.

5 artiklan 6 kohta

Ruotsi pitää hyvänä yritysten palkkaamien avustajien työnkuvan laajentamista
verrattuna nykytilanteeseen. Ruotsi pitää kuitenkin valitettavana, ettei yritysten
palkkaamia avustajia panna työtehtävien suhteen täysin samalle lähtöviivalle
virallisten avustajien kanssa – huolimatta siitä, että kummallakin ryhmällä on oltava
sama koulutus ja ammattitaito ja että molempien ryhmien on työskenneltävä
virkaeläinlääkärin valvonnassa. Lisäksi Ruotsi suhtautuu myönteisesti siihen, että
nykysäännöstöä voidaan ajantasaistaa komiteamenettelyllä, ja odottaa komission
nopeasti tarkastelevan sääntöjä uudelleen, jotta yritysten avustajien järjestelmää
voitaisiin laajentaa siten, että nämä asetetaan samaan asemaan virallisten avustajien
kanssa.

15 artiklan 2 kohta

Komissio vahvistaa, että tehdas- ja pakastusalukset rekisteröidään aina
lippuvaltioonsa – myös siinä tapauksessa, että aluksen tarkastamisen hoitaa toinen
valtio 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

17 artiklan 6 kohta

Komissio vahvistaa, että kun se 17 artiklan 6 kohdan mukaisesti kuulee jäsenvaltioita
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, se toimii
asiassa viivytyksettä.
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21 artikla – Tarkistaminen

Komissio vakuuttaa, että kun se antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
21 artiklan mukaisesti raportin asetuksen täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista,
raportissa käsitellään erityisesti seuraavia kysymyksiä:

a) Aiheuttavatko henkilöstömäärien erot maiden välillä ongelmia
elintarviketurvallisuudelle?

b) Pitäisikö virallisten avustajien vähimmäiskoulutusvaatimuksia lisätä?

c) Olisiko paikallaan laajentaa niiden sääntöjen soveltamisalaa, joilla sallitaan
tarhatun riistan teurastaminen tuotantopaikalla?

Tarvittaessa raporttiin liitetään asiaa koskevia ehdotuksia.

Liitteessä I olevan III jakson IV luvun B osa

Komissio selvittää, olisiko mahdollista ja suotavaa ulottaa liitteessä I olevan III
jakson IV luvun B osan 8 kohta kattamaan tapaukset, joissa viralliset avustajat
tekevät näytteenotto- ja analyysitehtäviä. Tarvittaessa komissio tekee asiasta
ehdotuksia.

Liitteessä I olevan IV jakson IX luvun A osa

Komissio hankkii tieteellisiä neuvoja siitä, voitaisiinko jotkin alueet sertifioida
virallisesti vapaiksi systiserkoosista, ja tarvittaessa ehdottaa komiteamenettelyllä
tehtäviä muutoksia liitteeseen I.

Maksujen periminen virallisista tarkastuksista

Neuvosto ja komissio vahvistavat, ettei asetus vaikuta jäsenvaltioiden
mahdollisuuksiin periä elintarvikealan toimijoilta virallisiin tarkastuksiin liittyviä
kustannuksia eläinlääkinnällisistä maksuista annetun direktiivin mukaisesti, kunnes
asetus rehujen ja elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta annetaan.

Eläinten hyvinvointi

Ruotsi pitää olennaisena, että tarkastuseläinlääkäri tarkastaa kaikki teurastettavaksi
tulevat eläimet ja varmistaa, etteivät ne ole kärsineet kuljetuksen aikana. Lisäksi
Ruotsi katsoo, että teurastuksessa pitäisi olla läsnä tarkastuseläinlääkäri mm.
valvomassa eläinten suojelua tainnutuksen ja verenlaskun yhteydessä.
Tarkastuseläinlääkärin läsnäoloa koskeva pyyntö on tärkeä jo sen vuoksi, että
voitaisiin säilyttää kuluttajien luottamus eläinten kohteluun lihan ja lihatuotteiden
tuotannossa. Ruotsi katsoo, että poikkeuksia pitäisi myöntää vain pienille
teurastamoille, joihin kuljetusmatkat ovat lyhyitä.
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Rehujen ja elintarvikkeiden virallista valvontaa koskeva asetus

Neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että kun rehujen ja elintarvikkeiden
virallista valvontaa koskeva asetus annetaan, vastaavat säännökset olisi
päällekkäisyyksien välttämiseksi poistettava ihmisravinnoksi tarkoitettujen
eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista
erityissäännöistä annetusta asetuksesta, mikäli edellä mainitun asetuksen luonteeltaan
yleisemmät säännökset tarjoavat yhtä korkeatasoisen suojan kansanterveydelle.
Kyseeseen voivat tulla erityisesti säännökset, jotka koskevat

– laitosten hyväksymistä (myös ehdollista)

– kansallisia täytäntöönpanotoimia

– kolmansien maiden toimivaltaisilta viranomaisilta vaadittavia takeita, joita
edellytetään yhteisöön suuntautuvaan elintarvikkeiden vientiin

– elintarvikkeisiin ja elintarviketuotantoon sovellettavien mikrobiologisten
kriteerien noudattamisen varmentamista virallisissa tarkastuksissa.

Neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä myös siitä, että rehujen ja elintarvikkeiden
virallista valvontaa koskevan asetuksen voimaantulopäivän pitäisi olla
mahdollisimman lähellä sitä päivää, jolloin ihmisravinnoksi tarkoitettujen
eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista
erityissäännöistä annettu asetus tulee voimaan.
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2000/0182 (COD)

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

neuvoston yhteisestä kannasta, jonka aiheena on Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antaminen elintarvikehygieniasta ja eräiden ihmisravinnoksi tarkoitettujen

eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista
terveyssäännöistä annettujen direktiivien kumoamisesta sekä neuvoston direktiivien

89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neuvoston päätöksen 95/408/EY muuttamisesta

1. TAUSTA

Ehdotus toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(KOM (2000)438 lopullinen – 2000/0182 (COD):

14.7.2000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 28.3.2001

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 3.6.2003

Muutettu ehdotus annettu: 23.7.2003

Yhteinen kanta vahvistettu: 27.10.2003
(yksimielisesti)

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Kyse on viidennestä ehdotuksesta viiden ehdotuksen paketissa, jolla pyritään
kodifioimaan ja ajantasaistamaan voimassa olevat yhteisön
elintarvikehygieniasäännöt.

Ehdotuksella on seuraavat tavoitteet:

� Kumotaan 17 elintarvikehygieniaa koskevaa direktiiviä.

� Muutetaan muita direktiivejä, joilla on suora yhteys elintarvikehygieniaan.

� Sisällytetään uuteen direktiiviin vallitsevan tilan säilyttämiseen tähtäävä
lauseke, jolla varmistetaan, että olennaiset lämpötilaa koskevat ja
mikrobiologiset vaatimukset sekä kumottuihin direktiiveihin perustuvat
täytäntöönpanosäännöt pysyvät voimassa.
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3. KOMMENTIT YHTEISEEN KANTAAN

3.1 Soveltamispäivä (1 artikla)

Neuvosto piti ehdotuksen suhteen keskeisenä varmistaa, että paketin kaikkia
ehdotuksia sovellettaisiin samasta päivästä lähtien ja että jäsenvaltioille annetaan
riittävästi aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen. Niinpä neuvosto päätti, että kaikkia
paketin ehdotuksia sovelletaan 18 kuukauden kuluttua voimaantulosta ja aikaisintaan
1. päivästä tammikuuta 2006.

Vaikka yhteisessä kannassa asetettu soveltamispäivä ei olekaan sama kuin Euroopan
parlamentin tarkistuksessa, on katsottava, etteivät neuvoston asettamat tavoitteet ole
ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, joihin parlamentti pyrkii paketin eri
ehdotuksiin tekemissään asiaa koskevissa tarkistuksissa.

3.2 Muut muutokset yhteisessä kannassa

3.2.1 Voimassa olevien direktiivien kumoaminen (2 artikla)

Alun perin komissio oli sisällyttänyt kaikkien voimassa olevien
elintarvikehygieniadirektiivien kumoamisen paketin viidenteen ehdotukseen.

Yhteisessä kannassa neuvosto haluaa kumota yleisen elintarvikehygieniadirektiivin
93/43/ETY ensimmäisen ja muut 16 direktiiviä viidennen ehdotuksen yhteydessä.
Toimintamalli on looginen, sillä ensimmäinen ehdotus korvaa direktiivin 93/43/ETY.
Komission alkuperäisen ehdotuksen tavoitteet siis täyttyvät.

3.2.2 Suoraan elintarvikehygieniaan liittyvien muiden direktiivien muuttaminen (3, 5
ja 6 artikla)

� Komission ehdotuksessa oli määrä kumota direktiivin 92/118/ETY liite II.

Yhteisen kannan 3 artiklassa neuvosto tekee direktiiviin 92/118/ETY muitakin
muutoksia, jotka parantavat tulevan yhteisön lainsäädännön yhdenmukaisuutta.

� Komission ehdotuksessa oli määrä muuttaa direktiivin 89/662/ETY liite A.

Yhteisen kannan 5 artiklassa neuvosto tekee direktiiviin 89/662/ETY muitakin
muutoksia, jotka parantavat tulevan yhteisön lainsäädännön yhdenmukaisuutta.

� Komission ehdotuksessa oli määrä muuttaa direktiivi 91/67/ETY.

Muutosta ei ole otettu mukaan yhteiseen kantaan, sillä se olisi päällekkäinen
direktiivin 2002/99/EY (hygieniapaketin neljäs ehdotus) antamisen kanssa.

� Neuvosto on sisällyttänyt yhteisen kannan 6 artiklaan neuvoston päätöksen
95/408/EY muuttamisen siten, että varmistetaan sen soveltamisen jatkuminen,
kunnes hygieniapakettia aletaan soveltaa. Laajennus on tarpeen, jotta voidaan
varmistaa, että kyseisen päätöksen (jonka voimassaolo päättyy 31.12.2003)
nojalla tehdyt täytäntöönpanopäätökset pysyvät voimassa siihen saakka, kun ne
korvataan hygieniapaketin muodostaman uuden oikeusperustan nojalla.
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3.2.3 Vallitsevan tilan säilyttämiseen tähtäävä lauseke (4 artikla)

Komission ehdotus sisälsi vallitsevan tilan säilyttävän lausekkeen, jolla haluttiin
varmistaa, että olennaiset lämpötilaa koskevat ja mikrobiologiset vaatimukset sekä
kumottuihin säädöksiin perustuvat täytäntöönpanopäätökset pysyvät voimassa.

Nämä seikat on otettu huomioon yhteisessä kannassa.

Neuvosto on lisäksi huolehtinut, että direktiivin 92/118/ETY liitteeseen II perustuvat
täytäntöönpanosäännöt pysyvät voimassa (lukuun ottamatta tietyntyyppisten munien
markkinoille saattamista koskevista erityisistä terveysvaatimuksista tehtyä päätöstä
94/371, jonka sisältö on suurelta osin sisällytetty elintarvikehygieniapaketin toiseen
ehdotukseen).

Neuvosto on lisännyt myös säännöksen, jonka mukaan päätöksen 95/408/ETY
täytäntöönpanopäätökset pysyvät voimassa. Kyseisissä päätöksissä on luettelot
kolmansien maiden laitoksista, joille on annettu lupa viedä eläinperäisiä tuotteita
yhteisöön.

4. PÄÄTELMÄ

Komissio on vakuuttunut, että yhteisessä kannassa otetaan huomioon Euroopan
parlamentin tekemä tarkistus ja komission huoli ehdotuksen tavoitteiden
toteutumisesta.

5. YLEISET JULISTUKSET

Täytäntöönpanosäännöt

Avoimuuden takaamiseksi komissio harkitsee tiedonantoa, jossa lueteltaisiin
alakohtaisesti ne nykyiset täytäntöönpanosäännöt, joita sovelletaan myös uusien
hygieniasääntöjen tultua voimaan. Komissio harkitsee myös ehdotuksia, joilla
tällaiset säännöt voitaisiin tarvittaessa kumota tai joilla niitä voitaisiin muuttaa.

Komissio vakuuttaa, että se aikoo ehdottaa uusia trikinoosia koskevia sääntöjä
direktiivissä 77/96/ETY olevien tilalle hyvissä ajoin, jotta ne voidaan hyväksyä
ennen kuin uusi hygienialainsäädäntö tulee voimaan.

Kalastustuotteet

Komissio selvittää, voitaisiinko laatia luettelo parametreistä, joita sovellettaisiin
sellaisiin kalastustuotteiden käsittelymenettelyihin, joiden tunnustetaan riittävän
tuhoamaan sukkulamadon toukat – tuotteen sisälämpötilan -20 °C:seen 24 tunnin
ajaksi laskevan jäähdyttämisen tai 60 °C lämpötilaan kuumentamisen lisäksi. Lisäksi
olisi vahvistettava kriteerit, joilla tarkastetaan, päästiinkö menettelyllä tavoitteeseen.
Tarvittaessa komissio tekee asiaan liittyviä ehdotuksia.
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Saasteet

Neuvosto kehottaa komissiota selvittämään, tarvittaisiinko yhtenäisiä sääntöjä, jotka
koskisivat virallista valvontaa tai seurantaa elintarvikkeissa esiintyvien
ympäristösaasteiden varalta ja toisaalta toimenpiteitä, joihin olisi ryhdyttävä yhteisön
vaatimusten noudattamatta jättämisen yhteydessä. Komissiota kehotetaan lisäksi
tekemään tarvittaessa asiaan liittyviä ehdotuksia.
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