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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/   /EY,

annettu ,

ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille

saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien

kumoamisesta sekä neuvoston direktiivien 89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neuvoston päätöksen

95/408/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 ja 95 artiklan sekä

152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 132 ja EYVL C
2 EYVL C 155, 29.5.2001, s. 39.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. kesäkuuta 2003, (ei vielä julkaistu Euroopan

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

1) Useissa direktiiveissä on eläinten terveyteen ja kansanterveyteen liittyviä säännöksiä

eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista varten.

2) Seuraavissa säädöksissä on uusia säännöksiä, joilla näiden direktiivien säännökset on laadittu

uudelleen ja saatettu ajan tasalle:

– Elintarvikehygieniasta .... annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)

…/20031;

– Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä .... annettu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) .../2003 2;

– Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan

järjestämistä koskevista erityissäännöistä .... annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetus (EY) …/20033; ja

– Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen,

jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista

säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston direktiivi 2002/99/EY4.

                                                
1 Ks. tämän EUVL:n s. … .
2 Ks. tämän EUVL:n s. … .
3 Ks. tämän EUVL:n s. … .
4 EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.
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3) Näin ollen on aiheellista kumota aiemmat direktiivit. Koska asetuksella (EY) N:o …/2003∗∗∗∗

kumotaan elintarvikehygieniasta 14 päivänä kesäkuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi

93/43/ETY1, tällä direktiivillä on tarpeen kumota vain eläinperäisiä tuotteita koskevat

direktiivit.

4) Neuvoston direktiivin 72/462/ETY2 vaatimusten soveltamista olisi jatkettava ainoastaan

elävien eläinten tuontiin, koska uusilla hygieniasäännöillä ja direktiivillä 2002/99/EY

korvataan sen tuoretta lihaa ja tuoreita lihatuotteita koskevat säännöt.

5) On kuitenkin tarpeen vahvistaa tietyt täytäntöönpanosäännöt, jotka ovat voimassa, kunnes

uuden lainsäädännön mukaiset tarvittavat toimenpiteet on toteutettu.

6) Myös neuvoston direktiivit 89/662/ETY3 ja 92/118/ETY4 ja neuvoston päätös 95/408/EY5 on

tarpeen muuttaa lainsäädännön uudelleenlaatimisen huomioon ottamiseksi,

                                                
∗∗∗∗ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen ensimmäisessä

luetelmakohdassa mainitun asetuksen numero.
1 EYVL L175, 19.7.1993, s. 1.
2 Terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen

lihan tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annettu neuvoston direktiivi
72/462/ETY (EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28). Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

3 Neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1989,
eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten
(EYVL L 395, 30.12.1989, s.13). Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

4 Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä ja
kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja
yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta,
direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön
säädösten kyseiset vaatimukset, (EYVL L 62, 15.3.1993, s.49). Direktiivi sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2003/42/EY (EYVL L 13, 18.1.2003, s. 24).

5 Neuvoston päätös 95/408/EY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1995, sellaisten kolmannen maan
laitosten väliaikaisten luetteloiden laatimista siirtymäkauden ajaksi koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä, joista jäsenvaltioilla on lupa tuoda tiettyjä eläintuotteita,
kalastustuotteita ja eläviä simpukoita (EYVL L 243, 11.10.1995, s. 17). Päätös sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.
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OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan 'asianomaisella päivällä' asetusten (EY) N:o …/2003∗∗∗∗ , N:o

…/2003∗∗∗∗∗∗∗∗  ja N:o …/2003∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ soveltamisen alkamispäivää.

2 artikla

Kumotaan seuraavat direktiivit asianomaisesta päivästä alkaen:

1. neuvoston direktiivi 64/433/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, terveyttä koskevista

vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa1;

2. neuvoston direktiivi 71/118/ETY, annettu 15 päivänä helmikuuta 1971, terveyttä koskevista

ongelmista tuoreen siipikarjanlihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa2;

3. neuvoston direktiivi 72/461/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1972, eläinten terveyttä

koskevista seikoista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa3;

4. neuvoston direktiivi 77/96/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, kolmansista maista

tuotavan siansukuisista kotieläimistä peräisin olevan tuoreen lihan trikiinitutkimuksesta4;

                                                
∗∗∗∗ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen ensimmäisessä

luetelmakohdassa olevan asetuksen numero.
∗∗∗∗∗∗∗∗ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen toisessa luetelmakohdassa

olevan asetuksen numero.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ Huomautus virallisella lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen kolmannessa

luetelmakohdassa olevan asetuksen numero.
1 EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

direktiivillä N:o 95/23/EY (EYVL L 243, 11.10.1995, s. 7).
2 EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(EY) N:o 807/2003.
3 EYVL L 302, 31.12.1972, s. 24. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 807/2003.
4 EYVL L 26, 31.1.1977, s. 67. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(EY) N:o 807/2003.
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5. neuvoston direktiivi 77/99/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, terveyttä koskevista

kysymyksistä lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja

markkinoille saattamisessa1;

6. neuvoston direktiivi 80/215/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, eläinten terveyttä

koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa2;

7. komission direktiivi 89/362/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1989, maidontuotantotilojen

yleisistä hygieniavaatimuksista3;

8. neuvoston direktiivi 89/437/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1989, munavalmisteiden

tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista hygienia- ja terveysongelmista4;

9. neuvoston direktiivi 91/492/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista

vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille5;

10. neuvoston direktiivi 91/493/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista

vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille6;

11. neuvoston direktiivi 91/494/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1991, eläinten terveyttä

koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa

kolmansista maista7;

                                                
1 EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(EY) N:o 807/2003.
2 EYVL L 47, 21.2.1980, s. 4. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(EY) N:o 807/2003.
3 EYVL L 156, 8.6.1989, s. 30.
4 EYVL L 212, 22.7.1989, s. 87. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 806/2003.
5 EYVL L 268, 24.9.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(EY) N:o 806/2003.
6 EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 806/2003.
7 EYVL L 268, 24.9.1991, s. 35. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

direktiivillä 1999/89/EY (EYVL L 300, 23.11.1999, s. 17).
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12. neuvoston direktiivi 91/495/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, terveyttä ja eläinten

terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille

saattamisessa1;

13. neuvoston direktiivi 92/45/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, kansanterveyttä ja eläinten

terveyttä koskevista ongelmista luonnonvaraisen riistan tappamisessa ja luonnonvaraisen riistan

lihan markkinoille saattamisessa2;

14. neuvoston direktiivi 92/46/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, raakamaidon,

lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista

koskevista terveyssäännöistä3;

15. neuvoston direktiivi 92/48/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, direktiivin 91/493/ETY

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti tietyillä aluksilla käsiteltyjä

kalastustuotteita koskevien hygieniasääntöjen vähimmäisvaatimuksista4; ja

16. neuvoston direktiivi 94/65/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1994, jauhetun lihan ja

raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista5.

                                                
1 EYVL L 268, 24.9.1991, s. 41. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 806/2003.
2 EYVL L 268, 14.9.1992, s. 35. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 806/2003.
3 EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(EY) N:o 806/2003.
4 EYVL L 187, 7.7.1992, s. 41.
5 EYVL L 368, 31.12.1994, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY)

N:o 806/2003.
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3 artikla

Muutetaan direktiivi 92/118/ETY seuraavasti asianomaisesta päivästä alkaen:

1. korvataan kaikki viittaukset "liitteessä I ja II" viittauksella "liitteessä I";

2. poistetaan 4 artiklan 1 alakohdasta sanat "sekä liitteessä II määrätyt kansanterveyttä koskevat

vaatimukset"; ja

3. kumotaan liite II.

4 artikla

1. Asianomaisesta päivästä alkaen viittaus 2 artiklassa tarkoitettuihin direktiiveihin tai

direktiivin 92/118/ETY liitteeseen II katsotaan kulloisestakin asiayhteydestä riippuen

viittaukseksi

a) asetukseen (EY) N:o .../2003∗∗∗∗ ;

b) asetukseen (EY) N:o …/2003∗∗∗∗∗∗∗∗  tai

c) direktiiviin 2002/99/EY.

2. Siihen saakka, kunnes on vahvistettu mikrobiologiset kriteerit ja lämpötilan valvontaa

koskevat vaatimukset asetuksen (EY) N:o …/2003∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  4 artiklan mukaisesti, sovelletaan

edelleen 2 artiklassa tarkoitettujen direktiivien tai direktiivin 92/118/ETY liitteen II tai niiden

täytäntöönpanosääntöjen mukaisia vastaavia kriteereitä ja vaatimuksia.

                                                
∗∗∗∗ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen toisessa luetelmakohdassa

olevan asetuksen numero.
∗∗∗∗∗∗∗∗ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen kolmannessa

luetelmakohdassa olevan asetuksen numero.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen ensimmäisessä

luetelmakohdassa olevan asetuksen numero.
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3. Siihen saakka, kunnes asetusten (EY) N:o .../2003∗∗∗∗ ,N:o .../2003∗∗∗∗∗∗∗∗ , N:o …/2003∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  tai

direktiivin 2002/99/EY perusteella on annettu tarvittavat säännökset, seuraavia säännöksiä

tarvittavin muutoksin sovelletaan edelleen:

a) 2 artiklassa tarkoitettujen direktiivien perusteella annetut täytäntöönpanosäännöt;

b) direktiivin 92/118/ETY liitteen II perusteella annetut täytäntöönpanosäännöt lukuun

ottamatta päätöstä 94/371/EY1;

c) direktiivin 72/462/ETY perusteella annetut täytäntöönpanosäännöt; ja

d) päätöksen 95/408/EY mukaisesti laaditut kolmansien maiden ja kolmansien maiden

laitosten väliaikaiset luettelot.

5 artikla

1. Direktiivissä 72/462/ETY säädettyjä eläinten terveyttä koskevia sääntöjä sovelletaan

1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen enää elävien eläinten tuontiin.

2. Direktiiviä 72/462/ETY sovelletaan asianomaisesta päivästä alkaen enää elävien eläinten

tuontiin.

                                                
∗∗∗∗ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen ensimmäisessä

luetelmakohdassa olevan asetuksen numero.
∗∗∗∗∗∗∗∗ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen toisessa luetelmakohdassa

olevan asetuksen numero.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen kolmannessa

luetelmakohdassa olevan asetuksen numero.
1 EYVL L 168, 2.7.1994, s. 34.
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6 artikla

Muutetaan direktiivi 89/662/ETY seuraavasti asianomaisesta päivästä alkaen:

1. Korvataan

a) 1 artiklassa oleva viittaus "liitteessä A lueteltujen direktiivien (…) tarkoitetuille

eläinperäisille tuotteille" ja

b) 4 artiklan I kohdassa oleva viittaus "liitteessä A tarkoitettujen direktiivien mukaisesti

hankitut tuotteet"

viittauksella "liitteessä A tarkoitettujen säädösten kattamat eläinperäiset tuotteet".
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2. Korvataan liite A seuraavasti:

"LIITE A

I LUKU

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja

yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä

joulukuuta 2002 annettu neuvoston direktiivi 2002/99/EY*.

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä ... annettu Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o .../...**+.

II LUKU

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön

sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja,

taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen

erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset*, 17 päivänä joulukuuta 1992 annettu

neuvoston direktiivi 92/118/ETY***.

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden

terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetus (EY) N:o 1774/2002****.

________________
* EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.
** EUVL L …++

*** EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission päätöksellä 2003/42/EY (EYVL L 13, 18.1.2003, s. 24).

**** EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 808/2003 (EUVL L 117, 13.5.2003, s. 1)."

                                                
+ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen toisessa luetelmakohdassa

mainitun asetuksen numero ja antamispäivä.
++ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää johdanto-osan 2 kappaleen toisessa luetelmakohdassa

mainitun asetuksen julkaisuviitteet.
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7 artikla

Korvataan päätöksen 95/408/EY 9 artikla seuraavasti tämän direktiivin voimaantulopäivästä alkaen:

"9 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa

ja markkinoille saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen

direktiivien kumoamisesta ... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin …/…/EY+

1 artiklassa määriteltyyn 'asianomaiseen päivään' saakka.

________________

* EUVL L …++"

8 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään asianomaisena päivänä. Niiden on ilmoitettava tästä

komissiolle viipymättä.

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

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

viittaukset tehdään.

                                                
+ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää tämän direktiivin numero ja antamispäivä.
++ Huomautus viralliselle lehdelle: lisää tämän direktiivin julkaisuviitteet.
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9 artikla

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

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

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

Komissio teki heinäkuussa 2000 ehdotuksen direktiiviksi elintarvikehygieniasta ja eräiden

ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista

koskevista terveyssäännöistä annettujen direktiivien kumoamisesta ja direktiivien

89/662/ETY ja 91/67/ETY muuttamisesta.

Euroopan parlamentti antoi ehdotusta koskevan lausuntonsa kesäkuussa 2003.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa maaliskuussa 2001.1

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

II TAVOITE

Direktiiviehdotus on viides 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

Direktiivissä säädetään selkeyttämistoimenpiteistä, jotta voidaan siirtyä nykyisistä

elintarvikehygienian säännöistä uuteen elintarvikehygieniaa koskevaan lainsäädäntöön.

Erityisesti direktiivillä

•  kumotaan joukko erilaisia eläinperäisiä tuotteita koskevista hygienia- ja

terveyssäännöistä annettuja nykyisiä direktiivejä

•  muutetaan eräiden muiden nykyisten direktiivien ja yhden päätöksen soveltamista ja

•  pidetään nykyiset täytäntöönpanotoimet voimassa siihen asti, kunnes tarvittavat

toimenpiteet uuden elintarvikehygieniaa koskevan lainsäädännön puitteissa voidaan

hyväksyä.

                                                
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. Soveltamispäivä (1 artikla)

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että hygieniapaketin kaikkien osien olisi tultava voimaan

samanaikaisesti. Se on kuitenkin vakuuttunut siitä, että tämän toteaminen

eksplisiittisesti antaisi suuremman oikeusvarmuuden. Sen vuoksi yhteisessä kannassa

määritellään direktiivin 1 artiklassa "asiaankuuluvaksi päiväksi" niiden kolmen

asetuksen soveltamispäivä, joissa annetaan uudet elintarvikehygienian säännöt.

Seuraavissa artikloissa säädetään tarvittavista toimista, joita sovelletaan tästä päivästä

alkaen.

Yhteinen kanta on näin ollen yhdenmukainen Euroopan parlamentin ensimmäisen

käsittelyn ainoan tarkistuksen tavoitteen kanssa.

B. Nykyisten direktiivien kumoaminen (2 artikla)

Yhteisessä kannassa säädetään direktiivin 2 artiklassa eläinperäisiä tuotteita koskevista

säännöistä annettujen nykyisten direktiivien kumoamisesta. Elintarvikkeiden hygieniaa

koskevasta asetuksesta vahvistetun yhteisen kannan 17 artiklassa säädetään direktiivin

93/43/ETY kumoamisesta. Tässä direktiivissä asetetaan hygieniasäännöt kaikenlaisille

elintarvikkeille.

C. Direktiivi 92/118/ETY (3 artikla)

Yhteisessä kannassa kumotaan direktiivin 92/118/ETY liite II, ja lisäksi siinä säädetään

tästä johtuvista kyseisen direktiivin muiden säännösten muutoksista.
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D. Tulkintaa ja säilyttämistä koskevat säännökset (4 artikla)

Kyseisen 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että viittaukset 2 ja 3 artiklan nojalla

kumottaviin säännöksiin on tulkittava viittauksiksi uusiin hygienia- ja terveyssääntöihin.

Direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa säädetään tilapäisestä lisäajasta eräiden nykyisten

täytäntöönpanosääntöjen osalta. Komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna tässä

kohdassa

•  selkiytetään, että kyseiset säännöt on mahdollista kumota niitä korvaamatta, jos ne

eivät enää ole tarpeen

•  otetaan mukaan päätöksen 95/408/EY mukaisesti laaditut kolmansien maiden ja

kolmansien maiden laitosten väliaikaiset luettelot

•  otetaan mukaan direktiivin 76/462/ETY perusteella annetut

täytäntöönpanosäännöt ja

•  jätetään pois päätös 94/371/EY, koska sen säännöt eivät tuo uusien asetusten

sisältämiin sääntöihin mitään lisää.

Komission alkuperäisen ehdotuksen 3 artiklan 3 kohdassa oleva terveysmerkintöjä

koskeva säännös ei ole enää tarpeen, sillä uudet hygienia-asetukset sisältävät

asiaankuuluvat säännökset.

E. Nykyisen lainsäädännön muuttaminen (5, 6 ja 7 artikla)

Yhteinen kanta sisältää direktiiviin 89/662/ETY tehtävistä tarkistuksista johtuvat

muutokset.

Siinä ei säädetä direktiiviin 91/67/ETY tehtävistä muutoksista, koska direktiivin

2002/99/EY antamisen takia se ei ole tarpeellista.

Siinä säädetään päätökseen 95/408/EY tehtävästä muutoksesta, jonka mukaan sen

soveltamista jatketaan siihen asti kunnes uusi hygienialainsäädäntö tulee voimaan.

Tämä on välttämätöntä, koska kyseisen päätöksen voimassaolo päättyy nykyisellään

31. joulukuuta 2003, mutta uusi oikeusperusta kolmansien maiden ja kolmansien

maiden laitosten luetteloiden laatimiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi on käytettävissä

vasta hygieniapaketin hyväksymisen jälkeen.



11584/1/03 REV 1 ADD 1 hkd,sl/MAK,SL/aj 5
DG B I    FI

Siihen sisältyy myös säännös direktiivin 72/462/ETY soveltamisalan muuttamisesta.

Koska uudet hygieniasäännöt syrjäyttävät kyseisen direktiivin tuoretta lihaa ja

lihatuotteita koskevat säännöt, yhteisessä kannassa säädetään, että kyseisen direktiivin

vaatimusten soveltamista jatketaan vain elävien eläinten tuonnin osalta.

IV PÄÄTELMÄ

Neuvosto toteaa tyytyväisenä, että komissio hyväksyy sen yhteisen kannan ja että

asetusehdotus on yhdenmukainen Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä

hyväksymän tarkistuksen tavoitteen kanssa. Neuvosto toivoo, että tämän vuoksi direktiivin

sekä hygieniapaketin jäljellä olevien osien pikainen hyväksyminen olisi mahdollista.

________________________
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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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________________________
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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.



12133/03 ADD 1 ht,mas,mak/TOF,MP,PMA/ep 6
DG B I    FI

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.



4  

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.


