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5. Provtagning för analys av toxiner i musslor skall som regel ske en gång per vecka under de

perioder då upptagning är tillåten. Frekvensen kan minskas i särskilda områden eller för

särskilda typer av musslor om en riskbedömning avseende förekomsten av toxiner eller

växtplankton tyder på en mycket liten risk för toxiska episoder. Frekvensen skall ökas om en

sådan bedömning tyder på att det inte är tillräckligt med provtagning en gång per vecka.

Riskbedömningen skall ses över regelbundet för att bedöma risken för förekomst av toxiner i

levande musslor från dessa områden.

6. Om det finns uppgifter om ansamling av toxiner för en grupp arter som förekommer på

samma område, kan den art som uppvisar de högsta halterna användas som indikatorart. På så

sätt kan alla arter i gruppen användas om toxinhalten hos indikatorarten är lägre än det

föreskrivna gränsvärdet. Om toxinhalten i indikatorarten överskrider det föreskrivna

gränsvärdet, är upptagning av de övriga arterna tillåten endast om ytterligare analyser av de

övriga arterna visar att toxinhalterna i dessa arter ligger under gränsvärdena.

7. När det gäller övervakning av plankton skall urvalet vara representativt för vattenpelaren och

ge information om förekomsten av toxiska arter och populationstrender. Om förändringar i

toxiska populationer upptäcks som kan leda till toxisk ansamling, skall antingen

provtagningsfrekvensen ökas eller områdena avstängas av försiktighetsskäl tills man har fått

resultaten av toxinanalyserna.
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8. Provtagningsplanerna för kontroll av förekomsten av kemiska föroreningar skall göra det

möjligt att upptäcka om de gränsvärden som fastställs i förordning (EG) nr 466/20011 har

överskridits.

C. BESLUT EFTER ÖVERVAKNINGEN

1. Om resultaten av en provtagning visar att hälsokraven för musslor inte uppfylls eller att

musslorna på annat sätt utgör en risk för människors hälsa, skall den behöriga myndigheten

stänga produktionsområdet för att förhindra att levande musslor tas upp där. Den behöriga

myndigheten får emellertid klassificera om ett produktionsområde som kategori B eller C om

det uppfyller de relevanta kriterierna enligt del A och inte innebär någon annan risk för

människors hälsa.

2. Den behöriga myndigheten får på nytt öppna stängda produktionsområden endast om

hälsokraven för musslor åter uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen. Om den behöriga

myndigheten stänger ett produktionsområde på grund av förekomst av plankton eller för höga

halter av toxiner i musslor, skall minst två provtagningar i följd som tagits med

minst 48 timmars mellanrum visa resultat som ligger under de föreskrivna gränsvärdena innan

området åter får öppnas. Den behöriga myndigheten får ta hänsyn till information om trender i

fråga om växtplankton när den fattar beslutet. När det finns övertygande belägg för

förändringar i toxiciteten i ett visst område och under förutsättning att det finns nya uppgifter

om en trend mot minskad toxicitet, kan den behöriga myndigheten besluta att åter öppna ett

område där resultaten från en enda provtagning ligger under det föreskrivna gränsvärdet.

                                                
1 EGT L 77, 16.3.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1425/2003

(EUT L 203, 12.8.2003, s. 1).
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D. KOMPLETTERANDE ÖVERVAKNINGSKRAV

1. Den behöriga myndigheten skall övervaka klassificerade produktionsområden där upptagning

av musslor är förbjuden eller underkastad särskilda villkor, för att se till att hälsovådliga

produkter inte släpps ut på marknaden.

2. Utöver den övervakning av produktions- och återutläggningsområden som avses i punkt 1 i

del B skall ett kontrollsystem upprättas med laboratorieundersökningar för kontroll av att

livsmedelsföretagarna uppfyller kraven för slutprodukten på alla stadier i produktions-,

bearbetnings- och distributionskedjan. Detta kontrollsystem skall särskilt verifiera att halterna

av marina biotoxiner och främmande ämnen inte överstiger gränsvärdena och att musslornas

mikrobiologiska status inte är hälsovådlig.

E. REGISTRERING OCH UTBYTE AV INFORMATION

Den behöriga myndigheten skall göra följande:

a) Fastställa och uppdatera en förteckning över godkända produktions- och

återutläggningsområden, med uppgifter om deras läge och gränser samt klassificering, från

vilka levande musslor får tas upp enligt bestämmelserna i denna bilaga. Förteckningen skall

delges de personer som berörs av bestämmelserna i denna bilaga, till exempel producenter,

upptagare och driftspersonal vid renings- och leveransanläggningar.
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b) Omedelbart underrätta de parter som berörs av bestämmelserna i denna bilaga, t.ex.

producenter, upptagare och driftspersonal vid renings- och leveransanläggningar, om ett

produktionsområdes läge, gränser eller klassificering ändras eller om området stängs tillfälligt

eller definitivt.

c) Omgående vidta åtgärder om de kontroller som föreskrivs i denna bilaga visar att

produktionsområdet skall stängas eller klassificeras om eller åter kan öppnas.

F. LIVSMEDELSFÖRETAGARES EGENKONTROLL

Vid beslut om klassificering, öppnande eller stängning av produktionsområden kan den

behöriga myndigheten ta hänsyn till resultaten av kontroller som utförts av

livsmedelsföretagarna eller av de organisationer som företräder livsmedelsföretagarna.

I sådana fall krävs det att den behöriga myndigheten har utsett det laboratorium som

genomför analysen och, om så är nödvändigt, att provtagningen och analysen genomförts i

enlighet med ett protokoll som den behöriga myndigheten och de berörda

livsmedelsföretagarna eller den berörda organisationen har enats om.
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KAPITEL III: OFFENTLIG KONTROLL AV KAMMUSSLOR (PECTINIDAE) SOM TAGITS

UPP UTANFÖR KLASSIFICERADE PRODUKTIONSOMRÅDEN

Offentlig kontroll av kammusslor (pectinidae) som tagits upp utanför klassificerade

produktionsområden skall göras i fiskauktionshallar, leveransanläggningar och anläggningar för

bearbetning. Sådan offentlig kontroll syftar till att övervaka efterlevnaden av de hälsonormer för

levande musslor som fastställs i avsnitt VII kapitel V i bilaga III till förordning (EG) nr .../2003*

samt efterlevnaden av andra krav i avsnitt VII kapitel IX i bilaga III till den förordningen.

                                                
* Not till EUT: För in numret på förordningen om fastställande av särskilda hygienregler för

livsmedel av animaliskt ursprung (se skäl 1, 2:a förordningen).
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BILAGA III

FISKERIPRODUKTER

KAPITEL I: OFFENTLIG KONTROLL AV PRODUKTION OCH UTSLÄPPANDE PÅ

MARKNADEN

1. Offentlig kontroll av produktion och utsläppande på marknaden av fiskeriprodukter skall

särskilt innefatta följande:

a) Regelbunden kontroll av hygienförhållanden vid landning och första försäljning.

b) Regelbundna inspektioner av fartyg och anläggningar på land, bland annat

fiskauktionshallar och grossistmarknader, för att särskilt kontrollera

i) i förekommande fall, att villkoren för godkännande fortfarande uppfylls,

ii) att fiskeriprodukterna hanteras på rätt sätt,

iii) att hygien- och temperaturkrav är uppfyllda, och

iv) att kraven på renlighet för anläggningar, inklusive fartyg, och deras installationer

och utrustning samt personalhygien uppfylls.

c) Kontroller av lagrings- och transportförhållanden.
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2. Om inte annat följer av punkt 3 gäller dock följande för offentlig kontroll av fartyg:

a) De får utföras när ett fartyg anlöper en hamn i en medlemsstat.

b) De skall gälla alla fartyg som landar fiskeriprodukter i gemenskapens hamnar, oavsett

vilken flagg fartyget för.

c) När den offentliga kontrollen utförs av den behöriga myndigheten i den medlemsstat

vars flagg fartyget för får kontrollen vid behov utföras till sjöss eller när fartyget ligger i

hamn i en annan medlemsstat eller i ett tredje land.

3. a) Vid en inspektion för godkännande av ett fabriks- eller frysfartyg som för en

medlemsstats flagg skall den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars flagg

fartyget för genomföra inspektionerna på ett sätt som överensstämmer med kraven i

artikel 3, i synnerhet tidsfristerna i artikel 3.2. Vid behov får denna behöriga myndighet

inspektera fartyget till sjöss eller när det ligger i hamn i en annan medlemsstat eller i ett

tredje land.

b) När den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars flagg fartyget för har beviljat

fartyget villkorat godkännande i enlighet med artikel 3, får denna behöriga myndighet

uppdra åt en behörig myndighet

i) i en annan medlemsstat, eller

ii) i ett tredje land som finns med i en sådan förteckning över tredje länder från vilka

import av fiskeriprodukter är tillåten som har upprättats i enlighet med artikel 11,
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att genomföra en uppföljningsinspektion för att bevilja ett slutligt godkännande,

förlänga det villkorade godkännandet i enlighet med artikel 3.1 b eller se över

godkännandet i enlighet med artikel 3.4. Denna behöriga myndighet får vid behov

inspektera fartyget till sjöss eller när det ligger i hamn i en annan medlemsstat eller i ett

tredje land.

4. När den behöriga myndigheten i en medlemsstat uppdrar åt den behöriga myndigheten i en

annan medlemsstat eller i ett tredje land att genomföra inspektioner för dess räkning i enlighet

med punkt 3 skall de båda behöriga myndigheterna avtala om villkoren för inspektionerna.

Dessa villkor skall särskilt garantera att den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars

flagg fartyget för utan dröjsmål får rapporter om resultatet av inspektionerna och om fall där

det misstänks att kraven inte uppfylls, så att den kan vidta nödvändiga åtgärder.

KAPITEL II: OFFENTLIG KONTROLL AV FISKERIPRODUKTER

Offentlig kontroll av fiskeriprodukter skall minst omfatta följande:

A. ORGANOLEPTISKA UNDERSÖKNINGAR

Organoleptiska stickprover skall tas på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och

distributionskedjan. Ett av syftena med dessa stickprover är att verifiera att de krav på färskhet

uppfylls som har fastställts i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Detta innebär särskilt att på

alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan verifiera att fiskeriprodukternas

färskhet åtminstone överstiger de minimikrav som har fastställts i enlighet med

gemenskapslagstiftningen.
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B. FÄRSKHETSINDIKATORER

När den organoleptiska undersökningen visar att det råder tvivel om huruvida fiskeriprodukterna är

färska, får prover tas för laboratorieundersökningar för bestämning av de totala halterna av flyktiga

kvävebaser (TVB-N) och trimetylaminkväve (TMA-N).

Den behöriga myndigheten skall använda de kriterier som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Om den organoleptiska undersökningen ger anledning att misstänka andra tillstånd som skulle

kunna påverka människors hälsa, skall lämpliga prover tas för att kontrollera detta.

C. HISTAMIN

Stickprovsundersökningar av histaminhalten skall utföras för att verifiera att de tillåtna halter som

fastställs i gemenskapslagstiftningen inte överskrids.

D. RESTSUBSTANSER OCH FRÄMMANDE ÄMNEN

Halterna av restsubstanser och främmande ämnen skall övervakas i enlighet med

gemenskapslagstiftningen.

E. MIKROBIOLOGISKA KONTROLLER

När så är nödvändigt skall mikrobiologiska kontroller genomföras i enlighet med de relevanta regler

och kriterier som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

F. PARASITER

Stickprover skall tas för att kontrollera att gemenskapslagstiftningen om parasiter efterlevs.
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G. GIFTIGA FISKERIPRODUKTER

Kontroller skall göras för att säkerställa att följande fiskeriprodukter inte släpps ut på marknaden:

1. Giftiga fiskar av följande familjer får inte släppas ut på marknaden: Tetraodontidae, Molidae,

Diodontidae och Canthigasteridae.

2. Fiskeriprodukter som innehåller biotoxiner, t.ex. Ciguatera eller andra toxiner som är farliga

för människors hälsa. Fiskeriprodukter som härrör från musslor, tagghudingar, manteldjur och

marina snäckor får dock släppas ut på marknaden om de har framställts i överensstämmelse

med bestämmelserna i avsnitt VII i bilaga III till förordning (EG) nr .../2003* och uppfyller

kraven i kapitel V punkt 2 i det avsnittet.

KAPITEL III: BESLUT EFTER KONTROLLER

Fiskeriprodukter skall förklaras otjänliga som livsmedel om

1. organoleptiska, kemiska, fysikaliska eller mikrobiologiska undersökningar eller

parasitkontroller har visat att de inte följer bestämmelserna i den relevanta

gemenskapslagstiftningen,

2. de i sina ätliga delar innehåller främmande ämnen eller restsubstanser som överstiger de

gränsvärden som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller förekommer i sådana mängder att

det beräknade intaget överstiger det för människan acceptabla dags- eller veckointaget,

                                                
* Not till EUT: För in numret på förordningen om fastställande av särskilda hygienregler för

livsmedel av animaliskt ursprung (se skäl 1, 2:a förordningen).
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3. de härrör från

i) giftiga fiskar,

ii) fiskeriprodukter som inte uppfyller kraven i punkt G.2 i kapitel II när det gäller

biotoxiner, eller

iii) musslor, tagghudingar, manteldjur eller marina snäckor som innehåller marina

biotoxiner som sammanlagt överstiger gränsvärdena i förordning (EG) nr .../2003*, eller

4. den behöriga myndigheten anser att de kan utgöra en risk för människors eller djurs hälsa eller

av annan orsak inte är lämpliga som livsmedel.

___________

                                                
* Not till EUT: För in numret på förordningen om fastställande av särskilda hygienregler för

livsmedel av animaliskt ursprung (se skäl 1, 2:a förordningen).
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BILAGA IV

OBEHANDLAD MJÖLK OCH MEJERIPRODUKTER

KAPITEL I: KONTROLL AV MJÖLKPRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

1. Djur på mjölkproduktionsanläggningar skall vara föremål för offentlig kontroll för att man

skall kunna verifiera att hälsokraven uppfylls när det gäller produktion av obehandlad mjölk,

särskilt djurens hälsotillstånd och användningen av veterinärmedicinska produkter. Dessa

kontroller får äga rum samtidigt med de veterinärkontroller som utförs i enlighet med

gemenskapsbestämmelserna om folkhälsa samt djurs hälsa och djurskydd och får utföras av

en godkänd veterinär.

2. Om det finns skäl att misstänka att djurhälsobestämmelserna inte följs, skall djurens allmänna

hälsotillstånd granskas.

3. Mjölkproduktionsanläggningar skall genomgå offentlig kontroll för att verifiera att

hygienkraven uppfylls. Denna offentliga kontroll kan omfatta inspektioner och/eller

övervakning av de kontroller som utförs av branschorganisationer. Om det visar sig att

hygienen är bristfällig skall den behöriga myndigheten kontrollera att lämpliga åtgärder vidtas

för att avhjälpa bristerna.
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KAPITEL II: KONTROLL AV OBEHANDLAD MJÖLK I SAMBAND MED HÄMTNING

1. Den behöriga myndigheten skall övervaka de kontroller som utförs i enlighet med avsnitt IX

kapitel I del III i bilaga III till förordning (EG) nr .../2003*.

2. Om livsmedelsföretagaren inte har avhjälpt bristerna inom tre månader efter den första

anmälan till den behöriga myndigheten om att kriterierna när det gäller antal mikroorganismer

och somatiskt celltal inte uppfylls, skall leverans av obehandlad mjölk från

produktionsenheten tillfälligt förbjudas eller, i enlighet med ett särskilt tillstånd eller allmänna

instruktioner från den behöriga myndigheten, underkastas sådana krav beträffande dess

behandling och användning som är nödvändiga för att skydda folkhälsan. Detta tillfälliga

förbud eller dessa krav skall upprätthållas till dess att livsmedelsföretagaren har bevisat att

den obehandlade mjölken på nytt uppfyller gällande kriterier.

___________

                                                
* Not till EUT: För in numret på förordningen om fastställande av särskilda hygienregler för

livsmedel av animaliskt ursprung (se skäl 1, 2:a förordningen).
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BILAGA V

ANLÄGGNINGAR SOM INTE OMFATTAS AV KRAVET PÅ ATT VARA UPPTAGNA I EN

FÖRTECKNING ENLIGT ARTIKEL 12.1

Följande anläggningar i tredje land behöver inte tas upp i de förteckningar som upprättas och

uppdateras enligt artikel 12.4:

1. Anläggningar som hanterar produkter av animaliskt ursprung för vilka det inte fastställs några

krav i bilaga III till förordning (EG) nr .../2003*.

2. Anläggningar som enbart bedriver primärproduktion.

3. Anläggningar som enbart bedriver transportverksamhet.

4. Anläggningar som enbart lagrar produkter av animaliskt ursprung vilka inte kräver

temperaturreglerade lagringsförhållanden.

___________

                                                
* Not till EUT: För in numret på förordningen om fastställande av särskilda hygienregler för

livsmedel av animaliskt ursprung (se skäl 1, 2:a förordningen).
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BILAGA VI

KRAV PÅ DE INTYG SOM SKALL MEDFÖLJA IMPORTVAROR

1. Den företrädare för den behöriga myndigheten i avsändande tredje land som utfärdar ett intyg

som skall medfölja en sändning med produkter av animaliskt ursprung avsedd för

gemenskapen skall underteckna intyget och se till att det är försett med en officiell stämpel.

Detta krav gäller för vart och ett av intygets blad om det består av mer än ett blad. När det

gäller fabriksfartyg får den behöriga myndigheten tillåta att kaptenen eller en annan

befälsperson undertecknar intyget.

2. Intygen skall upprättas på det eller de officiella språken i det avsändande tredje landet och

i den medlemsstat där gränskontrollen äger rum eller åtföljas av en bestyrkt översättning till

det eller de språken. Om bestämmelsemedlemsstaten begär detta skall intygen också åtföljas

av en bestyrkt översättning till den medlemsstatens officiella språk. En medlemsstat kan

emellertid samtycka till att ett annat officiellt gemenskapsspråk används än medlemsstatens

eget eller egna.

3. Originalet till intyget skall medfölja sändningarna vid införsel till gemenskapen.
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4. Intygen skall bestå av

a) ett enda pappersark, eller

b) två eller fler sidor som ingår i ett helt och odelbart pappersark, eller

c) flera sidor som är numrerade så att en enskild sida anges som en viss sida i en begränsad

följd (t.ex. "sidan 2 av 4 sidor").

5. Intygen skall ha ett unikt identifieringsnummer. Om intyget består av flera sidor skall

identifieringsnumret stå på varje sida.

6. Intyget skall utfärdas innan den sändning som intyget gäller lämnar den behöriga

myndighetens kontroll i det avsändande tredje landet.

________________________
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I. INLEDNING

I juli 2002 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av

produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.

Europaparlamentet antog ett yttrande om förslaget till förordning i juni 2003.

Ekonomiska och sociala kommittén antog ett yttrande i februari 2003.1

Efter att ha beaktat dessa yttranden antog rådet en gemensam ståndpunkt

den 27 oktober 2003 2003.

II. SYFTE

Förslaget till förordning är den tredje delen i ett paket med fem förslag som syftar till att

konsolidera, uppdatera och förenkla gemenskapslagstiftningen om livsmedelshygien och

samtidigt garantera ett folkhälsoskydd på hög nivå. Rådet antog samtidigt gemensamma

ståndpunkter om samtliga fyra förslag som omfattas av medbeslutandeförfarandet.2

Genom förordningen kommer det att fastställas särskilda bestämmelser för offentlig kontroll

av produkter av animaliskt ursprung. Den kommer särskilt att omfatta

• revision av livsmedelsföretagarnas genomförande av god hygienpraxis och

HACCP-baserade förfaranden,

• särskilda krav för offentlig kontroll av färskt kött, levande musslor, fiskeriprodukter och

obehandlad mjölk, och

• förfaranden för import av produkter av animaliskt ursprung.

                                                
1 Regionkommittén beslutade att inte lämna något yttrande.
2 I december 2002 antog rådet på grundval av kommissionens fjärde förslag

direktiv 2002/99/EG om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning,
distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

A. Allmänt

Den gemensamma ståndpunkten innehåller flera ändringar jämfört med kommissionens

ursprungliga förslag. Flera av dessa ändringar överensstämmer med syftet i de ändringar

som Europaparlamentet föreslog i sitt yttrande efter första behandlingen. Kommissionen

har godtagit dessa ändringar av förslaget.

Utöver de väsentliga ändringar som beskrivs nedan innehåller den gemensamma

ståndpunkten ett antal redaktionella ändringar, särskilt för att

• garantera övergripande konsekvens i hygienpaketet1,

• se till att förordningen i sig är konsekvent och tydlig, särskilt genom att viktiga

principer flyttas från bilagorna till artiklarna2, och

• förtydliga texten3.

Den innehåller även ett antal tekniska ändringar som överensstämmer med

förordningens övergripande syften enligt avsnitt II ovan.4

                                                
1 Bland annat en ändring som överensstämmer med syftet i Europaparlamentets ändring 79.
2 Bland annat ändringar som överensstämmer med syftet i Europaparlamentets ändringar 1, 3,

20, 21, 78, 115 och 117.
3 Bland annat ändringar som överensstämmer med syftet i Europaparlamentets ändringar 5,

7−9, 13, 16−18, 22−24, 26, 39−45, 53, 54, 58−60, 66, 74, 84, 89, 104, 108, 110−113 och 124.
4 Bland annat ändringar som överensstämmer med syftet i Europaparlamentets ändringar 52,

61, 82, 91−98 och 134.
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B. Förordning om offentlig foder- och livsmedelskontroll

Kommissionens ursprungliga förslag innehöll ett antal hänvisningar till förordningen

om offentlig foder- och livsmedelskontroll, där det kommer att fastställas allmänna

bestämmelser för offentlig kontroll av alla slags foder och livsmedel.1

Det förefaller emellertid troligt att den nya lagstiftningen om livsmedelshygien kommer

att antas före förordningen om offentlig foder- och livsmedelskontroll. Den

gemensamma ståndpunkten innehåller därför ingen hänvisning till den förordningen.

Den innefattar i stället några av bestämmelserna i förordningen, särskilt när det gäller

definitioner (artikel 2) och tvångsåtgärder (artikel 9).2

C. Räckvidd (artikel 1)

Den andra och den tredje förordningen i hygienpaketet har ett nära samband. Genom

den andra förordningen kommer det att fastställas särskilda hygienregler för produkter

av animaliskt ursprung. I den tredje förordningen föreskrivs offentlig kontroll av sådana

produkter.

Rådet instämmer i att båda förordningarna bör ha samma räckvidd. Den gemensamma

ståndpunkten överensstämmer därför med syftet i de ändringar som Europaparlamentet

infört för att i den tredje förordningen införliva den räckvidd och de undantag som

föreskrivs i den andra förordningen.3

I den gemensamma ståndpunkten klargörs det också att genomförandet av offentlig

kontroll inte på något sätt minskar livsmedelsföretagarnas ansvar för att garantera

livsmedelssäkerhet.

                                                
1 Kommission antog ett förslag till en sådan förordning i februari 2003 (KOM(2003) 52 slutlig

– interinstitutionellt ärende 2003/0030 COD).
2 Artikel 9 överensstämmer delvis med Europaparlamentets ändring 25.
3 Ändringarna 11 och 12.
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D. Definitioner (artikel 2)

Av de skäl som anges under B ovan innefattar den gemensamma ståndpunkten

fyra definitioner från förslaget till förordning om offentlig foder- och

livsmedelskontroll.1

Dessutom

• bevaras den definition av "behörig myndighet" som används i flera befintliga

veterinärdirektiv,

• fastställs en definition av "godkänd veterinär" som omfattar privata veterinärer

som utför särskild offentlig kontroll vid anläggningarna,

• förtydligas att "officiella assistenter" inte behöver vara "tjänstemän"

(offentliganställd tjänsteman)2 men måste utses av den behöriga myndigheten,

• införlivas vissa definitioner som fastställs i förordning (EG) nr 1774/2002.

E. Godkännande av anläggningar (artikel 3)

Den gemensamma ståndpunkten skiljer sig från kommissionens ursprungliga förslag

genom att

• det införs ytterligare flexibilitet när det gäller villkorat godkännande, särskilt för

fabriks- och frysfartyg,

• den innehåller förtydliganden när det gäller befintliga anläggningar och

grossistmarknader,

• bestämmelser om tillämpningen som tidigare angavs i bilaga I införlivas och ges

allmän giltighet, och

• det föreskrivs att medlemsstaterna skall se till att förteckningar över godkända

anläggningar finns tillgängliga för allmänheten.3

                                                
1 Definitionerna av "offentlig kontroll", "verifiering", "revision" och "inspektion".
2 Denna definition överensstämmer med syftet i Europaparlamentets ändring 14.
3 Denna bestämmelse överensstämmer med syftet i Europaparlamentets ändring 19.
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F. Revision (artikel 4)

I kommissionens ursprungliga förslag fastställs det att det skall genomföras revision när

det gäller färskt kött.

I den gemensamma ståndpunkten fastställs revision som en allmän princip för alla

livsmedelsföretagare som hanterar produkter av animaliskt ursprung vilka omfattas av

förordningen. De officiella veterinärerna skulle, med beaktande av deras särskilda

sakkunskaper, genomföra revisioner av slakterier, vilthanteringsanläggningar och vissa

styckningsanläggningar. Medlemsstaterna skulle ges handlingsfrihet för att utse lämplig

personal för revisioner av andra anläggningar.

G. Offentlig kontroll när det gäller färskt kött (artikel 5)

Rådet samtycker till att huvudprinciperna för offentlig kontroll av färskt kött bör

anges i en artikel.

Rådet samtycker även till att medlemsstaterna bör använda ett riskbaserat

tillvägagångssätt för att göra en bedömning av det antal kontrollpersonal som måste

närvara vid slaktlinjen i ett visst slakteri men anser det inte vara lämpligt att denna

bedömning utvidgas till att gälla livsmedelsföretagarens personal.

Rådet samtycker vidare till det behövs stränga och entydiga bestämmelser för när

slakteripersonalen får bistå vid offentlig kontroll. Framför allt skall denna personal,

när den utför vissa specifika uppgifter i samband med offentlig kontroll alltid arbeta

under den officiella veterinärens överinseende och agera utan att låta sig påverkas av

produktionspersonalen.

Rådet anser det dock inte lämpligt att i onödan begränsa tillämpningsområdet för

förfarandet. Enligt den gemensamma ståndpunkten skulle medlemsstaterna

inledningsvis få välja att tillåta att slakteripersonal bistår vid offentlig kontroll av djur

som fötts upp tillsammans under samma betingelser (fjäderfä, hardjur, slaktsvin och

kalv av nötkreatur). Systemet skulle därefter kunna utvidgas genom kommittéförfarande

till att omfatta andra typer av djur mot bakgrund av den erfarenhet som vunnits.1

                                                
1 Artikel 5 överensstämmer därför med delar av Europaparlamentets ändringar 21, 83 och 87.
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H. Import (artiklarna 10−15)

Rådet instämmer i att det är lämpligare att förfaranderegler för import ingår i

förordningen om offentlig kontroll.1 Rådet anser även att bestämmelserna måste syfta

till att säkerställa att likvärdighetsprincipen respekteras vid handel mellan gemenskapen

och tredje länder utan att onödiga eller orimliga bördor läggs på de berörda parterna.

Enligt den gemensamma ståndpunkten skulle det därför fastställas

• en allmän regel att inget tredje land får förekomma i förteckningen över

tredje länder från vilka import är tillåten såvida det inte har genomförts en

gemenskapskontroll i det tredje landet, med viss flexibilitet i fall där en sådan

kontroll inte skulle tillföra något mervärde,

• att kravet på att tredje lands anläggningar skall förekomma i förteckningar som

utarbetats och uppdaterats genom gemenskapsförfarande skall begränsas till de

anläggningar som prioriterats för tvångsåtgärder, utan inverkan på det

grundläggande kravet för alla anläggningar som framställer produkter av

animaliskt ursprung avsedda för export till gemenskapen, att iaktta gemenskapens

livsmedelslagstiftning eller likvärdiga bestämmelser,

• särskilda bestämmelser för fartyg för att ta hänsyn till att de kan bedriva

verksamhet långt från det tredje lands territorium vars flagg de för och eftersom

de administrativa arrangemang som gäller anläggningar på land inte

nödvändigtvis kan tillämpas på fartyg.

Eftersom de flesta bestämmelser om import gäller principfrågor återges de i artiklar.

I de nya bilagorna V och VI förtecknas dessutom vissa tekniska detaljer så att dessa

skall kunna ändras genom kommittéförfarande om så är nödvändigt.

                                                
1 Artiklarna 10−15 stämmer därför överens med delar av Europaparlamentets ändringar 26−29,

32, 34 och 35.
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I. Flexibilitet och kommittéförfarande (artiklarna 16−18)

Rådet samtycker till att förordningen, i likhet med de andra hygienförordningarna, bör

innehålla ett förfarande som gör det möjligt för medlemsstaterna att anta nationella

bestämmelser för att anpassa vissa tekniska bestämmelser på ett öppet sätt. Rådet anser

emellertid att denna flexibilitet endast skall gälla bilaga I, eftersom bilagorna II−VI

innehåller bestämmelser som bör tillämpas generellt. När det gäller offentlig kontroll

bör det också vara möjligt att använda det flexibla förfarandet för att möjliggöra

pilotprojekt i syfte att prova ut nya tillvägagångssätt för hygienkontroller av kött.1

Rådet instämmer även i att det bör vara möjligt att fastställa övergångsarrangemang

genom kommittéförfarande utöver ändringar av bilagorna och

genomförandebestämmelser.2 Rådet anser dessutom att det bör vara möjligt att genom

samma förfarande bevilja undantag.

För klarhetens skull återges ett antal särskilda beslut som kan fattas genom

kommittéförfarande i en enda artikel i den gemensamma ståndpunkten.3

J. Tillämpningsdag (artikel 22)

Rådet anser att omfattningen av reformen av hygienlagstiftningen kräver att det finns en

rimlig tidsfrist mellan antagandet och tillämpningen av de nya bestämmelserna. Det är

även nödvändigt att se till att alla delar av hygienpaketet träder i kraft samtidigt.

I den gemensamma ståndpunkten föreskrivs därför att förordningen skall börja tillämpas

18 månader efter den dag då alla delar av paketet har trätt i kraft, men tidigast

den 1 januari 2006.

                                                
1 Artikel 17 överensstämmer därför delvis med Europaparlamentets ändring 138.
2 Artiklarna 16 och 17 överensstämmer därför med Europaparlamentets ändringar 38, 130

och 131.
3 Artikel 18 överensstämmer med syftet i delar av Europaparlamentets ändringar 56, 87, 116,

118, 120, 121 och 131.
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K. Närmare bestämmelser för färskt kött (bilaga I)

Genom den gemensamma ståndpunkten införs ett antal ändringar av de detaljerade

kraven på offentlig kontroll av färskt kött. Särskilt följande regler noteras:

• Bestämmelser i den gemensamma ståndpunkten om den andra förordningen (om

fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung) finns

inte längre med.

• Större vikt läggs vid kontroller av kött från djur som har nödslaktats.1

• Omfattningen av kontrollmärkning begränsas till slaktkroppar och delar av

slaktkroppar med rött kött för att återspegla den särskilda roll som den officiella

veterinären spelar i sådana fall.

• De omständigheter under vilka kött skall förklaras otjänligt som människoföda,

inbegripet kött med uttalad könslukt och blod, förtydligas.2

• En kort förteckning upprättas över offentlig kontroll som endast officiella

veterinärer kan utföra i stället för en lång förteckning med uppgifter som officiella

assistenter kan bistå med.

Viss flexibilitet kan förekomma när det gäller den officielle veterinärens närvaro vid

slakterier eller vilthanteringsanläggningar. Minimikravet kvarstår och innebär att

åtminstone en officiell veterinär är närvarande under hela besiktningen såväl före som

efter slakt men behöriga myndigheter kan anpassa det på grundval av en riskbedömning

och på stränga villkor som säkerställer att en korrekt besiktning äger rum.3

När det gäller utbildning skulle den gemensamma ståndpunkten göra det möjligt för

behöriga myndigheter att utnämna officiella veterinärer utan att de genomgår

uttagningsprov om den sökande har förvärvat den kunskap som krävs som del i en

universitetsexamen eller genom vidareutbildning som lett till en högre akademisk

examen. Rådet anser emellertid inte att det under andra omständigheter är lämpligt att

behöriga myndigheter utnämner praktiserande veterinärer till officiella veterinärer utan

att de genomgår ett prov.4

                                                
1 Bilaga I överensstämmer därigenom med syftet med Europaparlamentets ändring 57.
2 Bilaga I överensstämmer därför i stort sett med syftet med Europaparlamentets ändringar 132

och 133.
3 Bilaga I överensstämmer därför delvis med Europaparlamentets ändring 85.
4 Bilaga I överensstämmer därför delvis med Europaparlamentets ändring 88.
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Genom den gemensamma ståndpunkten ändras också i någon mån uppdelningen mellan

teoretisk och praktisk utbildning för officiella assistenter utan att ändra det övergripande

kravet på 900 timmars utbildning, och ingen bestämmelse om en ökning av antalet

timmar vid ett givet datum ingår längre eftersom detta var ett politiskt mål snarare än ett

rättsligt krav. Kommissionen har emellertid åtagit sig att, vid upprättandet av rapporten

om de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av förordningen, överväga om det är

lämpligt att öka minimikraven på utbildning för officiella assistenter.1

L. Närmare bestämmelser för levande musslor (bilaga II)

Rådet anser att provtagning för analys av toxiner i levande musslor som regel skall ske

en gång per vecka under upptagningsperioderna. Rådet samtycker emellertid till att det

bör vara möjligt att minska eller öka frekvensen mot bakgrund av en riskbedömning.2

Den gemensamma ståndpunkten innehåller moderniserade kriterier för klassificering av

produktions- och återutläggningsområden. Kriterierna för kategori B- och

C-områden hänför sig nu endast till E.coli eftersom det råder enighet om att fekala

koliforma bakterier inte är någon pålitlig indikator på fekal förorening. Det skulle vara

möjligt att ändra dessa kriterier och specificera provtagningsplaner, metoder och

mätosäkerhet genom kommittéförfarande.3

M. Närmare bestämmelser om fiskeriprodukter (bilaga III)

Den gemensamma ståndpunkten innehåller klargöranden när det gäller offentlig kontroll

av produktion och utsläppande på marknaden av fiskeriprodukter. Den innehåller i

synnerhet närmare bestämmelser om offentlig kontroll av fartyg för att klargöra vilka

kontroller som är nödvändiga och vilka som är möjliga med tanke på de speciella

förutsättningarna av praktisk och juridisk art.

                                                
1 Detta åtagande överensstämmer med syftet i Europaparlamentets ändring 99.
2 Bilaga II överensstämmer därför delvis med Europaparlamentets ändring 122.
3 Artiklarna 18.13 c och 20.3.
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N. Närmare bestämmelser för obehandlad mjölk (bilaga IV)

Den gemensamma ståndpunkten innehåller endast de krav som är specifika för offentlig

kontroll av produktion och hämtning av obehandlad mjölk. Regler som upprepar

allmänna krav som gäller alla produkter av animaliskt ursprung ingår inte längre.

O. Övrigt

Kommissionen uppmanas i den gemensamma ståndpunkten att med tanke på

överensstämmelsen med andra delar av hygienpaketet

• höra EFSA vid behov (artikel 20) och

• rapportera om genomförandet av förordningen efter fem år (artikel 21).

Den gemensamma ståndpunkten återspeglar inte de av Europaparlamentets ändringar

som kommissionen inte kunde godta särskilt de som skulle

• utsträcka kontrollmärkning till att gälla även kött från fjäderfä och hardjur,1

• handlar om livsmedelsföretagares ansvar,2

• innebära onödiga inskränkningar av slakteripersonalens uppgifter vid offentlig

kontroll,3

• utesluta möjligheten till okulär besiktning efter slakt av vissa kategorier

slaktsvin,4

• föregripa resultatet av diskussioner som bör äga rum i samband med

förhandlingarna om den föreslagna förordningen om offentlig foder- och

livsmedelskontroll5 eller

• införa särskilda bestämmelser för hantverksmässiga småföretag snarare än

flexibilitet på grundval av riskbedömning.6

                                                
1 Ändringarna 62−64.
2 Ändringarna 65 och 129.
3 Ändring 81, 100, 127, 135, 136, 139 och 140.
4 Ändring 109.
5 Ändringarna 4, 69, 70, 76 och 77.
6 Ändringarna 15 och 90.
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Dessutom kan inte rådet och kommissionen godta ändringar som onödigtvis skulle

skärpa1, försvaga2 eller komplicera3 den nya livsmedelslagstiftningen eller som inte

överensstämmer med förordningens räckvidd eller med andra bestämmelser.4

IV. SLUTSATS

Rådet noterar med tillfredsställelse att kommissionen godtar den gemensamma ståndpunkten

och att utkastet till förordning överensstämmer med syftet med flera av de ändringar som

Europaparlamentet antog vid den första behandlingen. Rådet hoppas att detta kommer att

möjliggöra att förordningen och återstoden av hygienpaketet kan antas snabbt.

________________________

                                                
1 Ändringarna 2, 30, 33, 55, 67, 68, 75, 105, 106, 119 och 128.
2 Ändringarna 46, 73, 101−103, 107 och 123.
3 Ändringarna 6, 10, 31, 36, 37, 71, 72, 125 och 126.
4 Ändringarna 80, 114 och 137.
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1. Kommissionen antog i juli 2000 ett paket om fem förslag beträffande livsmedelshygien. I

december 2001 drog den sedan tillbaka det tredje förslaget i paketet (officiella kontroller) och

ersatte det i juli 2002 med ett nytt förslag.

Fyra av dessa förslag, som bygger på artikel 152.4 b i EG-fördraget (det första förslaget även

på artikel 95, och det sista på artiklarna 37 och 95) omfattas av medbeslutandeförfarandet.1

2. Europaparlamentet avgav i maj 2002 sitt yttrande vid första behandlingen om det första och

andra förslaget (dok. 8868/02 och 8869/02) och i juni 2003 om det tredje och fjärde förslaget

(dok. 9906/03 och 9899/03).

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande i mars 2001 (EGT C 155, 29.5.2001,

s. 39) och avgav i februari 2003 ett nytt yttrande om förslaget avseende officiella kontroller

(EGT C 95, 23.4.2003, s. 22).

Regionkommittén som rådfrågades lät meddela att man inte tänkte avge något yttrande om

dessa förslag.

3. Rådet nådde en politisk överenskommelse inför antagandet av gemensamma ståndpunkter om

de utkast som behandlades under mötena den 27 juli 2002 (första förslaget),

den 16 december 2002 (andra förslaget) och den 22 juli 2003 (tredje och fjärde förslaget).

Rådet noterade uttalandena från kommissionen och vissa delegationer.

Rådet enades om att de fyra gemensamma ståndpunkterna skall antas som A-punkter på

dagordningen efter en slutlig kontroll av paketets tekniska sammanhållning och efter

juristlingvisternas slutgranskning av texterna.

                                                
1 I december 2002 antog rådet separat ett femte förslag (som direktiv 2002/99/EG) som gäller

frågor om djurhälsa och som varit föremål för samrådsförfarandet med parlamentet.
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4. Efter denna kontroll och slutgranskning kan Coreper därför uppmana rådet att som A-punkter

på dagordningen vid ett kommande möte

− anta de gemensamma ståndpunkterna i fråga enligt dok. 10543/1/02 REV 1, 5420/1/03

REV 1, 11583/03 och 11584/03 liksom därtill hörande motiveringar (dok. 10543/1/02

REV 1 ADD 1, 5420/1/03 REV 1 ADD 1, 11583/03 ADD 1 och 11584/03 ADD 1),

− till protokollet från mötet föra de uttalanden1 som finns i addendumet till denna not.

___________

                                                
1 Generalsekretariatet kommer att överlämna uttalandena till Europaparlamentet.
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BILAGA

UTTALANDEN TILL RÅDETS PROTOKOLL

I. UTTALANDEN SOM RÖR FÖRORDNINGEN OM SÄRSKILDA HYGIENREGLER

Artikel 1 – Räckvidd

Kommissionen anser att det undantag som görs i förordningen om livsmedelshygien för

producenters direkta leveranser av små mängder primärprodukter och kött från fjäderfä och hardjur

till slutkonsumenten eller till lokala detaljhandelsföretag också skall gälla för primärproduktion som

leder till sådana leveranser.

Artikel 8 – Salmonellagarantier

Kommissionen kommer inte att föreslå några åtgärder som skulle sänka den skyddsnivå som

upprätthålls genom de garantier som Finland och Sverige beviljades vid anslutningen till

gemenskapen.

Artikel 11.6 och bilaga III, avsnitt VII – Levande musslor

Rådet och kommissionen betonar vikten av att harmoniserade metoder används när man undersöker

om gränsvärdena för marina biotoxiner i levande musslor följs. De noterar att antagandet av

förordningen inte kommer att påverka de nuvarande kraven, som kommer att finnas kvar till dess att

nya krav har fastställts genom kommittéförfarande.

Artikel 11.9 – Histamin

Kommissionen förklarar att dess förslag till mikrobiologiska kriterier, som redan håller på att

utarbetas, kommer att inbegripa förslag till gränsvärden för histamin i fiskeriprodukter.
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Bilaga I – Definitioner

Den brittiska delegationen välkomnar kommissionens uttalande om att den kommer att begära ett

nytt vetenskapligt utlåtande om malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött. Under tiden

anser Förenade kungariket att den definition av maskinurbenat kött som används i förordningen kan

leda till problem när det gäller tolkning och verkställighet. Om detta skulle bli fallet förväntar sig

den brittiska delegationen att kommissionen finner en lösning genom kommittéförfarandet.

Bilaga II, avsnitt III – information om livsmedelskedjan

Kommissionen kommer att lägga fram förslag beträffande information om livsmedelskedjan så

snart som möjligt så att dessa kan antas genom kommittéförfarande innan den nya

hygienlagstiftningen börjar gälla. Förslagen kommer att inbegripa riktlinjer för standardiserade

deklarationer som primärproducenterna kan fylla i och underteckna i stället för att överlämna

ordagranna utdrag ur sina journaler. Kommissionen kommer att överväga om det är lämpligt att

föreslå ett eller flera standardiserade format för sådana deklarationer när det gäller handel inom

gemenskapen med levande djur.

Bilaga III, avsnitt I – Nödslakt

Kommissionen förklarar att när den i enlighet med artikel 14 rapporterar till Europaparlamentet och

rådet för att gå igenom de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av förordningen, kommer den

särskilt att diskutera frågan om nödslakt. Vid behov kan kommissionen lämna relevanta förslag

tillsammans med rapporten.
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Bilaga III, avsnitt IV – vilt

För att säkerställa att man med förordningen uppnår målet att förbättra livsmedelssäkerheten och

konsumentskyddet kommer kommissionen att prioritera en översyn av de nya bestämmelserna om

utbildade jägares ansvar. Kommissionen kommer i synnerhet att granska de bestämmelser som

innebär att det är tillåtet för utbildade jägare att under vissa omständigheter besluta att vissa inälvor

inte måste överlämnas tillsammans med viltet till vilthanteringsanläggningen för besiktning efter

slakt, och den kommer att överväga om det behövs strängare kontrollkrav beroende på jaktens

omfattning. Den kommer vid behov att föreslå ändringar av dessa bestämmelser.

Bilaga III, avsnitt V – Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Kommissionen kommer så snart som möjligt att begära nya vetenskapliga utlåtanden om malet kött,

köttberedningar och maskinurbenat kött samt vid behov föreslå ändringar i avsnitt V i bilaga III

genom kommittéförfarande. Den kommer även att överväga om bestämmelserna om märkning

behöver ändras mot bakgrund av den definition av maskinurbenat kött som används i

hygienlagstiftningen.

Bilaga III, avsnitt VII – Levande musslor

I förordningen kommer det inte att tillåtas att levande musslor på nytt nedsänks i eller sprejas med

vatten efter det att de har förpackats för detaljhandelsförsäljning. Kommissionen kommer emellertid

att föreslå flexibilitet genom kommittéförfarande om det kan bevisas att system där denna

bestämmelse inte respekteras inte äventyrar livsmedelshygienen.
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Bilaga III, avsnitt VIII – Fiskeriprodukter

Kommissionen förklarar att när den i enlighet med artikel 14 rapporterar till Europaparlamentet och

rådet för att gå igenom de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av förordningen, kommer den

särskilt att diskutera frågan om undantag från kravet på att frysa vissa fiskeriprodukter i enlighet

med avsnitt VIII kapitel III del D i bilaga III. Vid behov kommer kommissionen att lämna lämpliga

förslag tillsammans med rapporten.

Kommissionen kommer att se över bestämmelserna om lagring och transport av fiskeriprodukter i

kylt vatten och vid behov lägga fram lämpliga förslag.

Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, del I, punkt 3 b – Mjölk

Kommissionen kommer att överväga behovet av nya vetenskapliga utlåtanden om ost med en

mognadstid på minst två månader och om användningen av fosfatastest med mjölk från får

och getter.

Den brittiska delegationen är fortfarande inte övertygad om att det finns vetenskapligt giltiga skäl

som motiverar ett förbud mot att använda mjölk från djur som reagerar positivt på tuberkulos och

brucellostester. Den uttalade avsikten med lagstiftningen var att modernisera kontrollerna av

livsmedelshygienen och bara behålla sådana som gagnar folkhälsan. I det här fallet eliminerar

värmebehandlingen av mjölken de aktuella organismerna.
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Bilaga III, avsnitt X – Ägg och äggprodukter

Kommissionen kommer att förelägga rådet en rapport (vid behov tillsammans med förslag) där

införandet av flexibilitet när det gäller tidsfristen för leverans av ägg till konsumenterna samt

möjligheten att koppla tidsfristerna till lagringstemperaturerna diskuteras. Den kommer vid behov

att begära ett vetenskapligt utlåtande om dessa frågor.1

Kommissionen kommer att se över de analysspecifikationer för äggprodukter som finns i avsnitt X

kapitel II del IV i bilaga III och lägga fram lämpliga förslag.

                                                
1 Detta uttalande är kortare än i tidigare dokument eftersom kommissionen nu har förelagt rådet

en rapport om utvecklingen i fråga om konsumtion, tvättning och märkning av ägg
(KOM(2003) 0479 slutlig).
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II. UTTALANDEN SOM RÖR FÖRORDNINGEN OM OFFENTLIGA KONTROLLER

Artikel 3.7

Kommissionen kommer att undersöka hur nationella förteckningar över godkända anläggningar

skall göras tillgängliga via Internet och hur ofta de skall uppdateras, samt vid behov lägga fram

lämpliga förslag.

Artikel 5.6

Sverige ser positivt på den utvidgning av de företagsanställda assistenternas arbetsområde som detta

förslag innebär jämfört med dagsläget. Sverige beklagar dock att de företagsanställda assistenterna

ej fullt ut jämställs med de officiella assistenterna vad gäller arbetsuppgifter − trots att det ställs

krav på att de båda kategorierna skall ha samma utbildning och kompetens och båda skall arbeta

under överinseende av en officiell veterinär. Sverige välkomnar vidare möjligheten att uppdatera de

aktuella reglerna genom kommittéförfarande och vi förväntar oss att kommissionen skyndsamt

kommer att se över reglerna i syfte att möjliggöra en utvidgning av systemet med företagsanställda

assistenter så att dessa likställs med de officiella.

Artikel 15.2

Kommissionen bekräftar att fabriks- och frysfartyg alltid kommer att förtecknas under

flaggstatsnamnet, även om en annan stat utför inspektioner av fartyget i fråga i enlighet med

artikel 15.2 b.

Artikel 17.6

Kommissionen förklarar att när den hör medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för

livsmedelskedjan och djurhälsa i enlighet med artikel 17.6, kommer detta att ske utan onödigt

dröjsmål.
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Artikel 21 – genomgång

Kommissionen förklarar att när den överlämnar en rapport till Europaparlamentet och rådet med en

genomgång av de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av denna förordning i enlighet med

artikel 21, kommer den särskilt att diskutera huruvida

a) olika nationella tillvägagångssätt i fråga om bemanningsnivån skapar problem för

livsmedelssäkerheten,

b) det vore lämpligt att öka minimikraven på utbildning för officiella assistenter,

c) det vore lämpligt att utvidga räckvidden för de bestämmelser enligt vilka det är tillåtet att

slakta hägnat vilt på produktionsplatsen.

Kommissionen kommer vid behov att låta rapporten åtföljas av lämpliga förslag.

Bilaga I, del B, avsnitt III, kapitel IV

Kommissionen kommer att överväga om det är möjligt och önskvärt att utvidga

tillämpningsområdet för avsnitt III, kapitel IV, del B, punkt 8 i bilaga I till att omfatta fall då

officiella assistenter utför andra provtagnings- och analysuppgifter, och vid behov lägga fram

lämpliga förslag.

Bilaga I, del A, avsnitt IV, kapitel IX

Kommissionen kommer att begära vetenskapliga utlåtanden om huruvida det är möjligt att förklara

regioner som officiellt fria från dynt och, i förekommande fall, föreslå en anpassning av bilaga I

genom kommittéförfarande.

Avgifter för kostnaderna för offentliga kontroller

Rådet och kommissionen bekräftar att förordningen inte kommer att påverka medlemsstaternas

möjligheter att, i enlighet med direktivet om veterinäravgifter, ta ut avgifter från

livsmedelsföretagarna för att täcka kostnaderna i samband med offentliga kontroller, i avvaktan på

att förordningen om offentliga kontroller av livsmedel och foder antas.
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Djurskydd

Sverige anser att det är väsentligt att alla djur som anländer till slakt besiktigas av en officiell

veterinär som säkerställer att djuren inte farit illa under transporten. Vidare anser Sverige att en

officiell veterinär skall vara närvarande under pågående slakt för att bl.a. övervaka djurskyddet i

samband med bedövning och avblodning. Kravet på närvaro av officiell veterinär är inte minst

viktigt för att bevara konsumenternas förtroende för djurhanteringen i samband med produktion av

kött och köttprodukter. Sverige anser att undantag endast bör beviljas för små slakterier till vilka

transportsträckorna är korta.

Förordning om offentliga kontroller av livsmedel och foder

Rådet och kommissionen är eniga om att antagandet av förordningen om offentliga kontroller av

livsmedel och foder, för att överlappning skall undvikas, bör leda till att motsvarande bestämmelser

utgår i förordningen om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentliga

kontroller av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, under

förutsättning att mer allmänna bestämmelser ger samma höga nivå på folkhälsoskyddet. Detta kan

särskilt påverka bestämmelserna om

− godkännande av anläggningar, inklusive villkorat godkännande,

− nationella verkställighetsåtgärder,

− garantier som de behöriga myndigheterna i tredje land måste lämna för att kunna exportera

livsmedel till gemenskapen, och

− offentliga kontroller för att säkerställa att mikrobiologiska kriterier för livsmedel och

livsmedelsproduktion är uppfyllda.

Rådet och kommissionen är också eniga om att tillämpningsdagen för förordningen om offentliga

kontroller av livsmedel och foder bör ligga så nära som möjligt tillämpningsdagen för förordningen

om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentliga kontroller av produkter

av animaliskt ursprung.
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III. ALLMÄNNA UTTALANDEN

Tillämpningsföreskrifter

För att sörja för klarhet och tydlighet kommer kommissionen att överväga att utarbeta ett

meddelande där man för varje sektor anger vilka befintliga tillämpningsföreskrifter som kommer att

fortsätta att gälla när de nya hygienreglerna får verkan. Den kommer också att överväga att föreslå

att sådana föreskrifter skall upphävas eller ändras om så behövs.

Kommissionen slår fast att den har för avsikt att i god tid föreslå nya bestämmelser om trikiner för

att ersätta bestämmelserna i direktiv 77/96/EEG, så att dessa kan antas innan den nya

hygienlagstiftningen börjar gälla.

Fiskeriprodukter

Kommissionen kommer att överväga om det är möjligt att sammanställa en förteckning över

parametrar för andra behandlingar av fiskeriprodukter än frysning till en inre temperatur på -20 ºC

under 24 timmar eller uppvärmning till 60 ºC, som är erkända som tillräckliga för att förstöra

nematodlarver, samt kriterier för att kontrollera om de behandlingar som används uppnår detta mål.

Vid behov kommer den att lägga fram lämpliga förslag.

Kontaminanter

Rådet uppmanar kommissionen att överväga behovet av harmoniserade bestämmelser om offentliga

kontroller eller övervakning av förekomsten av kontaminanter i livsmedel och av åtgärder som skall

vidtas om gemenskapskraven inte är uppfyllda, samt att vid behov lägga fram lämpliga förslag.

________________________
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BILAGA

UTTALANDEN TILL RÅDETS PROTOKOLL

I. UTTALANDEN SOM RÖR FÖRORDNINGEN OM SÄRSKILDA HYGIENREGLER

Artikel 1 – Räckvidd

Kommissionen anser att, precis som i förordningen om livsmedelshygien, det undantag som gäller

producenters direkta leveranser av små mängder primärprodukter och kött från fjäderfä och hardjur

till slutkonsumenten eller till lokala detaljhandelsföretag också skall gälla för primärproduktion som

leder till sådana leveranser.

Artikel 8 – Salmonellagarantier

Kommissionen kommer inte att föreslå några åtgärder som skulle sänka den skyddsnivå som

upprätthålls genom de garantier som Finland och Sverige beviljades vid anslutningen till

gemenskapen.

Artikel 11.6 och bilaga III, avsnitt VII – Levande musslor

Rådet och kommissionen betonar vikten av att harmoniserade metoder används när man undersöker

om gränsvärdena för marina biotoxiner i levande musslor följs. De noterar att antagandet av

förordningen inte kommer att påverka de nuvarande kraven, som kommer att finnas kvar till dess att

nya krav har fastställts genom kommittéförfarande.

Artikel 11.9 – Histamin

Kommissionen förklarar att dess förslag till mikrobiologiska kriterier, som redan håller på att

utarbetas, kommer att inbegripa förslag till gränsvärden för histamin i fiskeriprodukter.
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Bilaga I – Definitioner

Den brittiska delegationen välkomnar kommissionens uttalande om att den kommer att begära ett

nytt vetenskapligt utlåtande om malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött. Under tiden

anser Förenade kungariket att den definition av maskinurbenat kött som används i förordningen kan

leda till problem när det gäller tolkning och verkställighet. Om detta skulle bli fallet förväntar sig

den brittiska delegationen att kommissionen finner en lösning genom kommittéförfarandet.

Bilaga II, avsnitt III – information från livsmedelskedjan

Kommissionen kommer att lägga fram förslag beträffande information från livsmedelskedjan så

snart som möjligt så att dessa kan antas genom kommittéförfarande innan den nya

hygienlagstiftningen börjar gälla. Förslagen kommer att inbegripa riktlinjer för standardiserade

deklarationer som primärproducenterna kan fylla i och underteckna i stället för att överlämna

ordagranna utdrag ur sina journaler. Kommissionen kommer att överväga om det är lämpligt att

föreslå ett eller flera standardiserade format för sådana deklarationer när det gäller handel inom

gemenskapen med levande djur.

Bilaga III, avsnitt I – Nödslakt

Kommissionen förklarar att när den i enlighet med artikel 14 rapporterar till Europaparlamentet och

rådet för att gå igenom de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av förordningen, kommer den

särskilt att diskutera frågan om nödslakt. Vid behov kan kommissionen lämna relevanta förslag

tillsammans med rapporten.
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Bilaga III, avsnitt IV – vilt

För att säkerställa att man med förordningen uppnår målet att förbättra livsmedelssäkerheten och

konsumentskyddet kommer kommissionen att prioritera en översyn av de nya bestämmelserna om

utbildade jägares skyldigheter. Kommissionen kommer i synnerhet att granska de bestämmelser

som innebär att det är tillåtet för utbildade jägare att under vissa omständigheter besluta att vissa

inälvor inte måste överlämnas tillsammans med viltet till vilthanteringsanläggningen för besiktning

efter slakt, och den kommer att överväga om det behövs strängare kontrollkrav beroende på jaktens

omfattning. Den kommer vid behov att föreslå ändringar av dessa bestämmelser.

Bilaga III, avsnitt V – Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Kommissionen kommer så snart som möjligt att begära nya vetenskapliga utlåtanden om malet kött,

köttberedningar och maskinurbenat kött samt vid behov föreslå ändringar i avsnitt V i bilaga III

genom kommittéförfarande. Den kommer även att överväga om bestämmelserna om märkning

behöver ändras mot bakgrund av den definition av maskinurbenat kött som används i

hygienlagstiftningen.

Bilaga III, avsnitt VII – Levande musslor

I förordningen kommer det inte att tillåtas att levande musslor på nytt nedsänks i eller sprejas med

vatten efter det att de har förpackats för detaljhandelsförsäljning. Kommissionen kommer emellertid

att föreslå flexibilitet genom kommittéförfarande om det kan bevisas att system där denna

bestämmelse inte respekteras inte äventyrar livsmedelshygienen.
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Bilaga III, avsnitt VIII – Fiskeriprodukter

Kommissionen förklarar att när den i enlighet med artikel 14 rapporterar till Europaparlamentet och

rådet för att gå igenom de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av förordningen, kommer den

särskilt att diskutera frågan om undantag från kravet på att frysa vissa fiskeriprodukter i enlighet

med avsnitt VIII kapitel III del D i bilaga III. Vid behov kommer kommissionen att lämna lämpliga

förslag tillsammans med rapporten.

Kommissionen kommer att se över bestämmelserna om lagring och transport av fiskeriprodukter i

kylt vatten och vid behov lägga fram lämpliga förslag.

Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, del I, punkt 3 b – Mjölk

Kommissionen kommer att överväga behovet av nya vetenskapliga utlåtanden om ost med en

mognadstid på minst två månader och om användningen av fosfatastest med mjölk från får

och getter.

Den brittiska delegationen är fortfarande inte övertygad om att det finns vetenskapligt giltiga skäl

som motiverar ett förbud mot att använda mjölk från djur som reagerar positivt på tuberkulos och

brucellostester. Den uttalade avsikten med lagstiftningen var att modernisera kontrollerna av

livsmedelshygienen och bara behålla sådana som gagnar folkhälsan. I det här fallet eliminerar

värmebehandlingen av mjölken de aktuella organismerna.
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Bilaga III, avsnitt X – Ägg och äggprodukter

Kommissionen kommer att förelägga rådet en rapport (vid behov tillsammans med förslag) där

införandet av flexibilitet när det gäller tidsfristen för leverans av ägg till konsumenterna samt

möjligheten att koppla tidsfristerna till lagringstemperaturerna diskuteras. Den kommer vid behov

att begära ett vetenskapligt utlåtande om dessa frågor.1

Kommissionen kommer att se över de analysspecifikationer för äggprodukter som finns i avsnitt X

kapitel II del IV i bilaga III och lägga fram lämpliga förslag.

                                                
1 Detta uttalande är kortare än i tidigare dokument eftersom kommissionen nu har förelagt rådet

en rapport om utvecklingen i fråga om konsumtion, tvättning och märkning av ägg
(KOM(2003) 0479 slutlig).
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II. UTTALANDEN SOM RÖR FÖRORDNINGEN OM OFFENTLIG KONTROLL

Artikel 3.7

Kommissionen kommer att undersöka hur nationella förteckningar över godkända anläggningar

skall göras tillgängliga via Internet och hur ofta de skall uppdateras, samt vid behov lägga fram

lämpliga förslag.

Artikel 5.6

Sverige ser positivt på den utvidgning av de företagsanställda assistenternas arbetsområde som detta

förslag innebär jämfört med dagsläget. Sverige beklagar dock att de företagsanställda assistenterna

ej fullt ut jämställs med de officiella assistenterna vad gäller arbetsuppgifter − trots att det ställs

krav på att de båda kategorierna skall ha samma utbildning och kompetens och båda skall arbeta

under överinseende av en officiell veterinär. Sverige välkomnar vidare möjligheten att uppdatera de

aktuella reglerna genom kommittéförfarande och vi förväntar oss att kommissionen skyndsamt

kommer att se över reglerna i syfte att möjliggöra en utvidgning av systemet med företagsanställda

assistenter så att dessa likställs med de officiella.

Artikel 15.2

Kommissionen bekräftar att fabriks- och frysfartyg alltid kommer att förtecknas under

flaggstatsnamnet, även om en annan stat utför inspektioner av fartyget i fråga i enlighet med

artikel 15.2 b.

Artikel 17.6

Kommissionen förklarar att när den hör medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för

livsmedelskedjan och djurhälsa i enlighet med artikel 17.6, kommer detta att ske utan onödigt

dröjsmål.



12133/03 ADD 1 REV 1 (sv) sh/SH/be 8
BILAGA DG B I    SV

Artikel 21 – genomgång

Kommissionen förklarar att när den överlämnar en rapport till Europaparlamentet och rådet med en

genomgång av de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av denna förordning i enlighet med

artikel 21, kommer den särskilt att diskutera huruvida

a) olika nationella tillvägagångssätt i fråga om bemanningsnivån skapar problem för

livsmedelssäkerheten,

b) det vore lämpligt att öka minimikraven på utbildning för officiella assistenter,

c) det vore lämpligt att utvidga räckvidden för de bestämmelser enligt vilka det är tillåtet att

slakta hägnat vilt på produktionsplatsen.

Kommissionen kommer vid behov att låta rapporten åtföljas av lämpliga förslag.

Bilaga I, del B, avsnitt III, kapitel IV

Kommissionen kommer att överväga om det är möjligt och önskvärt att utvidga

tillämpningsområdet för avsnitt III, kapitel IV, del B, punkt 8 i bilaga I till att omfatta fall då

officiella assistenter utför andra provtagnings- och analysuppgifter, och vid behov lägga fram

lämpliga förslag.

Bilaga I, del A, avsnitt IV, kapitel IX

Kommissionen kommer att begära vetenskapliga utlåtanden om huruvida det är möjligt att förklara

regioner som officiellt fria från dynt och, i förekommande fall, föreslå en anpassning av bilaga I

genom kommittéförfarande.

Avgifter för kostnaderna för offentlig kontroll

Rådet och kommissionen bekräftar att förordningen inte kommer att påverka medlemsstaternas

möjligheter att, i enlighet med direktivet om veterinäravgifter, ta ut avgifter från

livsmedelsföretagarna för att täcka kostnaderna i samband med offentlig kontroll, i avvaktan på att

förordningen om offentlig kontroll av livsmedel och foder antas.



12133/03 ADD 1 REV 1 (sv) sh/SH/be 9
BILAGA DG B I    SV

Djurskydd

Sverige anser att det är väsentligt att alla djur som anländer till slakt besiktigas av en officiell

veterinär som säkerställer att djuren inte farit illa under transporten. Vidare anser Sverige att en

officiell veterinär skall vara närvarande under pågående slakt för att bl.a. övervaka djurskyddet i

samband med bedövning och avblodning. Kravet på närvaro av officiell veterinär är inte minst

viktigt för att bevara konsumenternas förtroende för djurhanteringen i samband med produktion av

kött och köttprodukter. Sverige anser att undantag endast bör beviljas för små slakterier till vilka

transportsträckorna är korta.

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel och foder

Rådet och kommissionen är eniga om att antagandet av förordningen om offentlig kontroll av

livsmedel och foder, för att överlappning skall undvikas, bör leda till att motsvarande bestämmelser

utgår i förordningen om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig

kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, under

förutsättning att mer allmänna bestämmelser ger samma höga nivå på folkhälsoskyddet. Detta kan

särskilt påverka bestämmelserna om

− godkännande av anläggningar, inklusive villkorat godkännande,

− nationella verkställighetsåtgärder,

− garantier som de behöriga myndigheterna i tredje land måste lämna för att kunna exportera

livsmedel till gemenskapen, och

− offentlig kontroll för att säkerställa att mikrobiologiska kriterier för livsmedel och

livsmedelsproduktion är uppfyllda.

Rådet och kommissionen är också eniga om att tillämpningsdagen för förordningen om offentlig

kontroll av livsmedel och foder bör ligga så nära som möjligt tillämpningsdagen för förordningen

om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av

animaliskt ursprung.
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III. ALLMÄNNA UTTALANDEN

Tillämpningsföreskrifter

För att sörja för klarhet och tydlighet kommer kommissionen att överväga att utarbeta ett

meddelande där man för varje sektor anger vilka befintliga tillämpningsföreskrifter som kommer att

fortsätta att gälla när de nya hygienreglerna får verkan. Den kommer också att överväga att föreslå

att sådana föreskrifter skall upphävas eller ändras om så behövs.

Kommissionen slår fast att den har för avsikt att i god tid föreslå nya bestämmelser om trikiner för

att ersätta bestämmelserna i direktiv 77/96/EEG, så att dessa kan antas innan den nya

hygienlagstiftningen börjar gälla.

Fiskeriprodukter

Kommissionen kommer att överväga om det är möjligt att sammanställa en förteckning över

parametrar för andra behandlingar av fiskeriprodukter än frysning till en inre temperatur på -20 ºC

under 24 timmar eller uppvärmning till 60 ºC, som är erkända som tillräckliga för att förstöra

nematodlarver, samt kriterier för att kontrollera om de behandlingar som används uppnår detta mål.

Vid behov kommer den att lägga fram lämpliga förslag.

Kontaminanter

Rådet uppmanar kommissionen att överväga behovet av harmoniserade bestämmelser om offentlig

kontroll eller övervakning av förekomsten av kontaminanter i livsmedel och av åtgärder som skall

vidtas om gemenskapskraven inte är uppfyllda, samt att vid behov lägga fram lämpliga förslag.

________________________
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2000/0178 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning om livsmedelshygien

1. BAKGRUND

Förslaget (dokument KOM(2000)438 slutlig – 2000/0178
(COD) överlämnades till Europaparlamentet och rådet:

14 juli 2000.

Ekonomiska och social kommittén lämnade sitt yttrande: 28 mars 2001.

Europaparlamentet lämnade sitt yttrande vid första
behandlingen:

15 maj 2002.

Det ändrade förslaget överlämnades: 28 januari 2003.

Den gemensamma ståndpunkten antogs: 27 oktober
(enhälligt).

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Första förslaget i ett paket bestående av fem förslag som syftar till att konsolidera
och uppdatera gällande EU-bestämmelser om livsmedelshygien.

Förslaget syftar särskilt till en omarbetning av EU:s bestämmelser om
livsmedelshygien i allmänhet och innehåller följande huvudpunkter:

– Synsättet "från jord till bord" införs.

– Livsmedelsföretagen har det huvudsakliga ansvaret för livsmedelssäkerheten.

– HACCP-systemet (Hazard Analysis Critical Control Point) införs av
livsmedelsföretagen som ett verktyg för att bekämpa mikrobiologiska och
kemiska faror i livsmedel och därigenom främja livsmedelssäkerhet.
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– Riktlinjer för god livsmedelshygienisk sed ska utarbetas inom
livsmedelsbranschen för att ge livsmedelsföretagen vägledning i fråga om
livsmedelssäkerhet och genomförandet av HACCP-systemet.

– Flexibilitet när det gäller livsmedelsföretag i avlägset belägna områden,
tillverkning av traditionella livsmedelsprodukter samt genomförandet av
HACCP-systemet inom små företag.

– Alla livsmedelsföretag ska registeras vid behöriga myndigheter.

– Tekniska krav (lokaler, utrustning osv.) ska beaktas av livsmedelsföretagen.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänna kommentarer

Vid plenarmötet den 14 maj 2002 angav kommissionen att man kunde godta de flesta
ändringarna helt eller delvis, med redaktionella ändringar, utom ändringarna 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 och 108.

Rådet har gjort en betydande insats för att beakta Europaparlamentets synpunkter i
detta tekniskt komplicerade ärende. Rådet har inte alltid kunnat införa ändringarna
med samma ordalydelse som i Europaparlamentets yttrande, men man har ansträngt
sig att följa syftet med Europaparlamentets ändringar. De ändringar som godtagits av
kommissionen har i stort sett beaktats. I den gemensamma ståndpunkten har rådet
också införlivat syftet med vissa ändringar som inte godtagits av kommissionen.

3.2. Anknytning till förordning (EG) nr 178/2002 (allmän livsmedelslagstiftning)

Ändringarna 1, 3, 11, 12, 15-24, 27, 50, 54, 56, 57 och 61 syftar till att anpassa
förslaget till den allmänna livsmedelslagstiftningen.

Syftet med dessa ändringar har beaktats i den gemensamma ståndpunkten.

3.3. Tillämpningsområde

Artikel 1.2 c i den gemensamma ståndpunkten avspeglar ändringarna 103 och syftar
till att förtydliga att förordningen inte ska tillämpas på direkt leverans av små
kvantiteter av primärprodukter till slutkonsument eller till lokal detaljhandel.

3.4. Definitioner

Ändring 26 förtydligar att livsmedel av animaliskt ursprung omfattar blod. Rådet
anser att denna definition avser förslag COD 2000/179 och har därför, med
beaktande av ändring 26, överfört den till punkt 8.1 i bilaga I i det förslaget.

3.5. Kommittéförfarande

Ändringarna 28 och 29 innebär att kommissionen inte längre skulle kunna använda
kommittéförfarandet för att lägga till nya tekniska bilagor i förordningen. Dessa
ändringar godtogs inte av kommissionen, men har följts av rådet.



4  

Enligt ändringarna 30, 58 och 59 skulle kommissionen inte få använda
kommittéförfarandet för att bevilja undantag eller göra ändringar i bilagorna. Dessa
ändringar godtogs inte av kommissionen och inte heller av rådet. Enligt artikel 13 i
den gemensamma ståndpunkten får kommissionen därför på strängt definierade
villkor bevilja undantag eller göra ändringar genom kommittéförfarandet.

3.6. Mikrobiologi och andra kriterier eller standarder

Ändring 106 avser en omarbetning av kommissionens förslag när det gäller
fastställande av mikrobiologiska kriterier, temperaturkriterier, mål för
livsmedelssäkerheten samt resultatstandarder. Syftet med denna ändring uppnås
genom artikel 4.3 och 4.4 i den gemensamma ståndpunkten.

3.7. Flexibilitet

Förslaget innebär att flexibilitet införs när det gäller tillverkning av traditionella
livsmedelsprodukter samt för företag i avlägset belägna områden. Ändringarna 31
och 32 syftar till att tydligare beskriva i vilka fall och på vilket sätt flexibiliteten ska
tillämpas. Syftena med dessa ändringar uppnås genom artikel 13.3-13.7 i den
gemensamma ståndpunkten.

3.8. HACCP-systemet (Hazard Analysis Critical Control Point)

Genomförande av HACCP-systemet inom jordbruksföretag

I ändring 7 anges att det ännu inte är praktiskt möjligt att införa HACCP-principerna
inom enskilda jordbruksföretag, men att man bör främja tillämpningen av dessa
principer. Det bör noteras att detta syfte uppnås genom skäl 14 i den gemensamma
ståndpunkten samt genom möjligheten att tillämpa riktlinjer för god
livsmedelshygienisk sed (artikel 7).

Ändringarna 8, 9 - första delen, 35, 37, 38 och 67 syftar till att införa HACCP-
systemet inom primärproduktionen. Dessa ändringar godtogs inte av kommissionen
och har heller inte följts av rådet.

Rådet har dock infört en ändring som innebär att kommissionen i en rapport som
lämnas in senast fem år efter det att förordningen trätt i kraft ska överväga huruvida
det skulle vara lämpligt och genomförbart med en förlängning när det gäller kravet
att genomföra HACCP-systemet vid livsmedelsföretag inom primärproduktionen.

Flexibilitet i fråga om HACCP-förfarandena

En av ändringarna avser flexibilitet när det gäller tillämpningen av HACCP-
principerna (36 - första delen). Detta godtogs av kommissionen. Europaparlamentets
syften uppfylls genom artikel 5.4 och 5.5 i den gemensamma ståndpunkten, även om
formuleringarna skiljer sig.

3.9. Riktlinjer för god hygienisk sed

Syftet med ändringarna 40 och 45, dvs. att förtydliga att riktlinjer för god
livsmedelshygienisk sed är frivilliga instrument, uppnås genom artikel 7 (andra
stycket) i den gemensamma ståndpunkten.
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Ändring 44, som syftar till att bevara ställningen för de riktlinjer som utarbetas enligt
tidigare bestämmelser, omfattas av artikel 8.5.

Tanken att riktlinjer ska utarbetas av livsmedelsbranschen i samråd med andra
berörda parter (ändringarna 42, 43 och 46) avspeglas i artiklarna 8 och 9.

3.10. Registrering av livsmedelsföretag

Ändringarna 49 och 52 syftar till att införa förfaranden som den behöriga
myndigheten ska följa vid registrering och godkännande av livsmedelsföretag. Rådet
har inte beaktat dessa ändringar fullt ut, eftersom man anser att dessa förfaranden
riktar sig till de behöriga myndigheterna och därför inte bör finnas med i
förordningen om livsmedelshygien (som riktar sig till livsmedelsföretagen).
Kommissionen anser att detta argument håller och har därför infört förfaranden för
registering och godkännande med den flexibilitet som Europaparlamentet kräver i
artikel 31 i förslaget till förordning om offentlig foder- och livsmedelskontroll
[KOM(2003)52].

De övriga ändringarna (50 och 51) om registrering och godkännande av
livsmedelsföretag har beaktats av rådet (artikel 6.3).

3.11. Rapport om genomförandet

Enligt förslaget ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och
rådet inom sju år efter det att förordningen trätt i kraft. Rapporten ska innehålla en
redogörelse för de erfarenheter som gjorts i samband med genomförandet av
förordningen.

Ändring 62 syftar till att minska perioden från sju år till fem år. Rådet har följt denna
ändring (artikel 16).

3.12. Ikraftträdande

Ändring 63 innebär att förordningen ska börja tillämpas "ett år efter det att den trätt i
kraft". Samma ändring har införts i de andra förslagen så att samma
tillämpningsdatum gäller för samtliga berörda förslag.

När det gäller detta förslag ansåg rådet att det var viktigt att se till att alla förslag i
paketet tillämpas från samma datum och att medlemsstaterna får tillräckligt med tid
för att anpassa sig till den nya situationen. Rådet beslutade därför att de berörda
rättsakterna ska börja tillämpas 18 månader efter det att de trätt i kraft och tidigast
från och med den 1 januari 2006. Detta avspeglas i artikel 18 i den gemensamma
ståndpunkten.

Tillämpningsdatumet i den gemensamma ståndpunkten är inte detsamma som i
ändring 63, men rådets syften här strider inte mot Europaparlamentets när det gäller
de ändringar som lagts fram för de berörda förslagen i detta avseende.
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3.13. Tekniska ändringar

De tekniska ändringar som helt eller delvis, eller efter omformulering, kunnat godtas
av kommissionen har i stort sett beaktats (ändringarna 2, 4, 6, 9, 10, 25, 41, 60, 65,
66, 68, 70, 72-75, 78-82, 84-88, 90, 91, 94, 96, 99, 100 och 102). Innehållet i kapitel
X i bilaga II (förpackning och emballering) har dock förenklats i den gemensamma
ståndpunkten. Ändringarna 99 och 100 avspeglas därför inte helt.

4. SLUTSATSER

Den gemensamma ståndpunkten avspeglar i stort sett de av Europaparlamentets
ändringar som godtagits av kommissionen.

Den gemensamma ståndpunkten avspeglar också vissa av Europaparlamentets
synpunkter som inte godtagits av kommissionen. Detta gäller särskilt frågan om
införande av HACCP-systemet inom primärproduktionen, utarbetande av en rapport
från kommissionen, kommittéförfarandet samt avskaffande av möjligheten att lägga
till nya bilagor i förordningen. Kommissionen har godtagit dessa ändringar av dess
ursprungliga förslag som en kompromiss.
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2000/0179 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONENTILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt

ursprung

1. BAKGRUND

Förslaget (dokument KOM(2000)438 slutlig –
2000/179(COD) överlämnades till Europaparlamentet och
rådet:

14 juli 2000.

Ekonomiska och social kommittén lämnade sitt yttrande: 28 mars 2001

Europaparlamentet lämnade sitt yttrande vid första
behandlingen:

15 maj 2002.

Det ändrade förslaget överlämnades: 28 januari 2003.

Den gemensamma ståndpunkten antogs: 27 oktober 2003
(enhälligt).

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Andra förslaget i ett paket bestående av fem förslag som syftar till att konsolidera
och uppdatera gällande EU-bestämmelser om livsmedelshygien.

Förslaget syftar särskilt till en omarbetning av EU:s hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung. Förslaget innehåller bestämmelser som rör kött och
köttprodukter, fiskeriprodukter, musslor, mjölk och mjölkprodukter, ägg och
äggprodukter samt biprodukter av dessa som ska användas som livsmedel.

Huvudsyftet med förslaget är att förenkla gällande bestämmelser.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänna kommentarer

Vid plenarmötet den 15 maj 2002 angav kommissionen att man kunde godta de flesta
ändringarna helt eller delvis, med redaktionella ändringar, utom ändringarna 8, 17,
33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101, 116 och 132.
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Rådet har gjort en betydande insats för att beakta Europaparlamentets synpunkter i
detta tekniskt komplicerade ärende. Rådet har inte alltid kunnat införa ändringarna
med samma ordalydelse som i Europaparlamentets yttrande, men man har ansträngt
sig att följa syftet med Europaparlamentets ändringar. De ändringar som godtagits av
kommissionen har i stort sett beaktats.

3.2. Anknytning till förordning (EG) nr 178/2002 (allmän livsmedelslagstiftning)

Ändringarna 3, 4, 6, 14, 60, 78, 79, 111, 112, 120 och 128 syftar till att anpassa
förslaget till förordning (EG) nr 178/2002.

Syftet med dessa ändringar har beaktats i berörda avsnitt av den gemensamma
ståndpunkten.

3.3. Överföring av krav från bilagorna till artiklarna

Flera ändringar syftar till att införa livsmedelslagstiftningens grundläggande krav i
artiklarna istället för bilagorna.

Syftet med dessa ändringar har beaktats i den gemensamma ståndpunkten enligt
följande (i artiklarna 1, 4, 8 respektive 3):

� Ändring 5 om förslagets tillämpningsområde ingår i artikel 1 i den
gemensamma ståndpunkten.

� Ändring 11 om livsmedelsföretagens allmänna skyldigheter ingår i artikel 3 i
den gemensamma ståndpunkten.

� Ändring 10 om salmonellagarantier ingår i artikel 8 i den gemensamma
ståndpunkten.

� Ändringarna 7, 57, 77, 98, 110 och 125 om godkännande av livsmedelsföretag
ingår i artikel 4 i den gemensamma ståndpunkten.

� Ändring 6 (sista delen) syftar till att se till att de definitioner som används i
bilaga I inte kan ändras genom kommittéförfarandet. Syftet med denna ändring
uppnås genom artikel 10.1 i den gemensamma ståndpunkten, enligt vilken
bilaga I inte får ändras genom kommittéförfarandet.

3.4. Kontrollmärkning

Ändringarna 8 och 58 (som ej godtagits av kommissionen) innebär att alla köttslag
skulle kontrollmärkas. I den gemensamma ståndpunkten godtar rådet inte
kontrollmärkning av allt kött, utan enbart av rött kött i de fall då den officielle
veterinären har en särskild roll vid kontroll av kött. När det gäller allt annat kött och
alla andra produkter av animaliskt ursprung är det istället livsmedelsföretagen som
bör ansvara för att identifieringsmärkning utförs.

Artikel 5 i den gemensamma ståndpunkten avspeglar detta.
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3.5. Flexibilitet

Ändring 9 ger möjlighet att bevilja flexibilitet när det gäller traditionella
tillverkningsmetoder och avlägset belägna områden.

Artiklarna 11.3-11.7 i den gemensamma ståndpunkten avspeglar det syfte som
eftersträvas med ändring 9.

3.6. Ikraftträdande

Ändring 15 innebär att förordningen ska börja tillämpas "ett år efter det att den trätt i
kraft". Samma ändring har införts i de andra förslagen så att samma
tillämpningsdatum gäller för samtliga berörda förslag.

När det gäller detta förslag ansåg rådet att det var viktigt att se till att alla de berörda
förslagen tillämpas från samma datum och att medlemsstaterna får tillräckligt med
tid för att anpassa sig till den nya situationen. Rådet beslutade därför att de berörda
rättsakterna ska börja tillämpas 18 månader efter det att de trätt i kraft och tidigast
från och med den 1 januari 2006. Detta avspeglas i artikel 18 i den gemensamma
ståndpunkten.

Tillämpningsdatumet i den gemensamma ståndpunkten är inte detsamma som i
ändring 15, men rådets syften här strider inte mot Europaparlamentets när det gäller
de ändringar som lagts fram för de berörda förslagen i detta avseende.

3.7. Översynsklausul

Förslaget innehåller inte någon översynsklausul. Ändring 13 (sista delen) syftar till
att införa en sådan klausul (översyn av alla bilagor minst vart femte år!).
Kommissionen godtog inte denna ändring.

Artikel 14 i den gemensamma ståndpunkten följer delvis Europaparlamentets förslag.

3.8. Viltkött

Europaparlamentets ändring har följande syften:

– Att förtydliga tillämpningsområdet (genom att undanta direkta leveranser, även
om ändring 132 - som inte godtagits av kommissionen - återinför hygienkrav
för sådana leveranser).

– Att beakta jakttraditionerna i olika medlemsstater.

18 ändringar lades fram om detta (18 och 82-98).

I artikel 13.e i den gemensamma ståndpunkten anges att direktiva leveranser
undantas från förordningens tillämpningsområde, vilket motsvarar ändring 82.

Rådet anser också att ändring 97 om att undanta privata viltbearbetningsanläggningar
från förordningens tillämpningsområde täcks av ändring 82.

Det anses också att frågan i ändring 88 (om jägares ansvar) behandlas på ett allmänt
sätt i förordning (EG) nr 178/2002.
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De övriga ändringarna har inte alltid beaktats systematiskt i den gemensamma
ståndpunkten, men det övergripande resultatet motsvarar de syften som
Europaparlamentet eftersträvar.

3.9. Levande musslor

Rådet anser att ändringarna 20 och 115 om användning av rent havsvatten vid
produktion av levande musslor behandlas på ett allmänt sätt i den gemensamma
ståndpunkten om det första förslaget [2000/178 (COD) om livsmedelshygien],
särskilt i artikel 2.1 g.

3.10. Överföring av frågor till förslag 2000/0180(COD) ("Hygien 3")

I den gemensamma ståndpunkten har de områden på vilka den behöriga myndigheten
har befogenhet att agera överförts till det tredje förslaget [2002/0141(COD) om
fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av officiella kontroller av
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel]. Detta gäller
särskilt följande:

� Förfaranden för livsmedelsimport (bilaga III i det andra förslaget). I den
gemensamma ståndpunkten om det andra förslaget definieras istället
livsmedelsföretagens skyldigheter i fråga om livsmedelsimport (artikel 6).
Importförfaranden ingår nu i artiklarna 10-15 i den gemensamma ståndpunkten
om det tredje förslaget. Detta påverkar ändring 12.

� Kontrollmärkning ingår nu i kapitel III avsnitt I i bilaga I i det tredje förslaget.
Detta påverkar ändring 28.

Detta är en logisk konsekvens av de tankegångar som förs fram i vitboken om
livsmedelssäkerhet, om att det måste göras tydlig åtskillnad mellan de behöriga
myndigheternas respektive livsmedelsföretagens skyldigheter.

3.11. Övriga tekniska och redaktionella ändringar

De övriga ändringar som godtagits av kommissionen syftar till att förbättra förslaget
i tekniskt och redaktionellt hänseende. När det gäller den gemensamma ståndpunkten
om dessa ändringar kan följande kommentarer göras:

När det gäller renslakt (ändring 41) anser rådet att alla slaktanläggningar, inbegripet
mobila slaktenheter, som uppfyller de krav som ställs i förordningen får användas för
renslakt. Det är därför inte nödvändigt att införa en särskild bestämmelse om detta.

När det gäller ändring 107 innehåller den gemensamma ståndpunkten inget
uttryckligt förbud mot användning av material från idisslare vid tillverkning av
maskinurbenat kött. Rådet anser inte att det är nödvändigt att upprepa förbudet mot
användning av sådant material, eftersom förordning (EG) nr 999/2001 innehåller ett
sådant förbud.
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4. SLUTSATSER

Den gemensamma ståndpunkten är i stort sett förenlig med Europaparlamentets
ändringar. Kommissionen kan därför godta den gemensamma ståndpunkten.

5. FÖRKLARINGAR SOM RÖR DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Artikel 1 - Tillämpningsområde

Liksom när det gäller förordningen om livsmedelshygien anser kommissionen att
undantaget för direkta leveranser av små kvantiteter primärprodukter och kött av
fjäderfän eller hardjur från producent till slutkonsument eller till lokal detaljhandel
även gäller den primärproduktion som föregår sådana leveranser.

Artikel 8 - Salmonellagarantier

Kommissionen kommer inte att lägga fram förslag om åtgärder som minskar
skyddsnivån enligt de garantier som Finland och Sverige gavs i samband med EU-
anslutningen.

Artikel 11.6 och bilaga III, avsnitt VII - Levande musslor

Rådet och kommissionen betonar vikten av att använda harmoniserade metoder för
att testa överensstämmelsen med gränsvärdena för halten av marina biotoxiner hos
levande musslor. Rådet och kommissionen noterar att antagandet av förordningen
inte kommer att påverka de nuvarande kraven, som bibehålls till dess att nya krav
införs genom kommittéförfarandet.

Artikel 11.9 - Histaminer

Kommissionen förklarar att dess förslag avseende mikrobiologiska kriterier, som är
under utarbetande, kommer att innehålla förslag till gränsvärden för histaminer i
fiskeriprodukter.

Bilaga I - Definitioner

Den brittiska delegationen ser positivt på kommissionens uttalande om att man avser
att söka ytterligare vetenskaplig rådgivning i fråga om malet kött, köttberedningar
och maskinurbenat kött.
Storbritannien anser att den definition av maskinurbenat kött som används i
förordningen kan leda till problem när det gäller tolkning och genomförande. Om så
är fallet förväntar sig den brittiska delegationen att kommissionen når fram till en
lösning genom kommittéförfarandet.



12  

Bilaga II, avsnitt III - Information om livsmedelskedjan

Kommissionen kommer att prioritera arbetet med förslag som rör information om
livsmedelskedjan, så att dessa kan antas genom kommittéförfarandet innan den nya
livsmedelshygienlagstiftningen träder i kraft. Förslagen omfattar riktlinjer för
standardiserade förklaringar som primärproducenter kan fylla i och underteckna,
istället för att tillhandahålla ordagranna utdrag ur sina arkiv. Kommissionen kommer
att överväga om det skulle vara lämpligt att föreslå ett eller flera standardformat för
dessa förklaringar för handeln med levande djur inom EU.

Bilaga III, avsnitt I - Nödslakt

Kommissionen förklarar att man i sina rapporter till Europaparlamentet och rådet för
att granska de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av förordningen enligt
artikel 14 särskilt kommer att behandla frågan om nödslakt. Rapporten kommer om
lämpligt att åtföljas av förslag om detta.

Bilaga III, avsnitt IV - Viltkött

För att se till att förordningen uppnår målet bättre livsmedelssäkerhet och
konsumentskydd kommer kommissionen att prioritera översynen av de nya
bestämmelserna för utbildade jägares ansvar. Kommissionen kommer särskilt att
undersöka de bestämmelser som ger utbildade jägare möjlighet att under vissa
omständigheter besluta att vissa inälvor inte behöver levereras med djuret till
viltbearbetningsanläggningen för besiktning efter slakt. Kommissionen kommer
också att överväga om det behövs strängare kontrollkrav beroende på jaktinsatsens
omfattning. Kommissionen kommer om lämpligt att föreslå ändringar i dessa
bestämmelser.

Bilaga III, avsnitt V - malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Kommissionen kommer så snart som möjligt att söka ytterligare vetenskaplig
rådgivning i fråga om malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött och
kommer om lämpligt att föreslå ändringar av avsnitt V i bilaga III genom
kommittéförfarandet. Kommissionen kommer också att överväga behovet av att
ändra märkningsreglerna mot bakgrund av den definition av maskinurbenat kött som
används i livsmedelshygienlagstiftningen.

Bilaga III, avsnitt VII - Levande musslor

Förordningen tillåter inte att levande musslor nedsänks i eller sprayas med vatten
sedan de förpackats för detaljförsäljning. Kommissionen kommer dock att föreslå
flexibilitet genom kommittéförfarandet, om det kan visas att system som inte följer
denna bestämmelse inte innebär risker för livsmedelshygienen.

Bilaga III, avsnitt VIII - Fiskeriprodukter

Kommissionen förklarar att man i sina rapporter till Europaparlamentet och rådet för
att undersöka de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av förordningen enligt
artikel 14 särskilt kommer att behandla frågan om undantag från kravet att frysa vissa
fiskeriprodukter enligt bilaga III, avsnitt VIII, kapitel III, del D.
Rapporten kommer om lämpligt att åtföljas av förslag om detta.
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Kommissionen kommer att se över bestämmelserna om lagring och transport av
fiskeriprodukter i kylt vatten och kommer om lämpligt att lägga fram förslag om
detta.

Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, del I, punkt 3 b - Mjölk

Kommissionen kommer att överväga behovet av ytterligare vetenskaplig rådgivning i
fråga om ost med en lagringsperiod på minst två månader samt användning av
fosfatastestet avseende får- och getmjölk.

Den brittiska delegationen är inte övertygad om att det finns vetenskapligt belagda
folkhälsoskäl för att motivera förbudet mot användning av mjölk djur som reagerat
positivt på tuberkulos- eller brucellostest. Det angivna syftet med lagstiftningen är att
modernisera livsmedelshygienkontrollerna och endast behålla dem som har positiva
effekter på folkhälsan. I detta fall innebär värmebehandlingen av mjölk att de berörda
organismerna förstörs.

Bilaga III, avsnitt X - Ägg och äggprodukter

Kommissionen kommer att lägga fram en rapport för rådet (om lämpligt med
åtföljande förslag) som behandlar införandet av flexibilitet i fråga om tidsgränserna
för leverans av ägg till konsument och möjligheten att knyta tidsgränserna till
lagringstemperaturen. Kommissionen kommer vid behov att söka vetenskaplig
rådgivning i dessa frågor.

Kommissionen kommer att se över de analysspecifikationer för äggprodukter som
anges i bilaga III, avsnitt X, kapitel II, del IV och lägga fram lämpliga förslag.
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2002/0141 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONENTILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av officiella
kontroller av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

1. BAKGRUND

Förslaget [dokument KOM(2002)377 slutlig –
2002/0141(COD)] överlämnades till Europaparlamentet och
rådet:

11 juli 2002.

Europeiska ekonomiska och social kommittén lämnade sitt
yttrande:

26 februari 2003.

Europaparlamentet lämnade sitt yttrande vid första
behandlingen:

5 juni 2003.

Det ändrade förslaget överlämnades: 22 oktober 2003.

Den gemensamma ståndpunkten antogs: 27 oktober
(enhälligt).

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Tredje förslaget i ett paket bestående av fem förslag som syftar till att konsolidera
och uppdatera gällande EU-bestämmelser om livsmedelshygien.

Huvudsyftet med förslaget är att göra gällande bestämmelser om officiella
hygienkontroller av livsmedel av animaliskt ursprung mer vetenskaps- och
riskbaserade samt att införa de grundläggande principerna i livsmedelslagstiftningen
("jord-till-bord"-principen, fastställande av de behöriga myndigheternas
skyldigheter). De produkter som berörs av förslaget är kött, fiskeriprodukter, musslor
och mjölk.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänna kommentarer

Vid plenarmötet den 5 juni 2003 angav kommissionen följande:
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– Kommissionen kan godta följande ändringar helt eller delvis med redaktionella
ändringar: 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21-24, 26-29, 32, 34, 35, 41, 45, 47, 49, 51,
56, 57, 61, 66, 85, 96, 104, 110, 116, 120, 121, 130-134, 138 och 141.

– Kommissionen kan inte godta ändringarna 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21 (punkt 6), 25,
30, 31, 33, 36-38, 44, 46, 55, 58-60, 62-65, 67-73, 75-78, 80, 81, 83, 86, 87
(delvis), 88 (delvis), 90, 100-103, 105-107, 109, 112, 114, 117-119, 122
(delvis), 123, 125-129, 135-137, 139, 140 och 143.

– Kommissionen kan godta alla övriga ändringar.

Rådet har gjort en betydande insats för att beakta Europaparlamentets synpunkter i
detta tekniskt komplicerade ärende. Rådet har inte alltid kunnat införa ändringarna
med samma ordalydelse som i Europaparlamentets yttrande, men man har ansträngt
sig att följa syftet med Europaparlamentets ändringar. De ändringar som godtagits av
kommissionen har i stort sett beaktats.

Rådets gemensamma ståndpunkt innehåller också en rad bestämmelser som
överensstämmer med syftet med de ändringar som kommissionen ursprungligen inte
godtog. Eftersom dessa bestämmelser formulerats på ett sätt som beaktar
kommissionens betänkligheter, kunde kommissionen godta dem.

3.2. Anknytning till förordning (EG) nr 178/2002 (allmän livsmedelslagstiftning)

Kommissionen har inte godtagit ändringarna 4, 25 och 70 som avser
kontrollkostnader, tillämpning av likadana sanktioner vid överträdelser respektive
rätten att överklaga. Rådet har följt kommissionen i dessa frågor.

I artikel 9 i den gemensamma ståndpunkten har rådet dock infört inslag från ändring
25 (åtgärder vid överträdelser). Detta kan godtas av kommissionen, eftersom det
innebär att medlemsstaterna får fatta beslut om de åtgärder som ska vidtas om
bestämmelserna inte följs.

3.3. Överföring av krav från bilagorna till artiklarna

Ändring 21 syftar till att införa livsmedelslagstiftningens grundläggande krav i
artiklarna istället för bilagorna.

Syftet med dessa ändringar har beaktats i artikel 5 i den gemensamma ståndpunkten.
Rådet har dock inte tagit med punkt 6 i ändring 21 (som begränsar
slakteripersonalens roll vid kontroll av kött av fjäderfä och kanin) i den
gemensamma ståndpunkten. Rådet följer här kommissionens linje i fråga om ändring
21.

3.4. Flexibilitet för små företag och hantverksmässig tillverkning

Ändringarna 3 och 138 ger möjlighet att bevilja flexibilitet när det gäller små företag,
traditionella tillverkningsmetoder och avlägset belägna områden.

Skäl 4 och punkterna 4-7 i artikel 17 i den gemensamma ståndpunkten avspeglar
syftet med dessa ändringar.
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Ändring 15 med en definition av små hantverksföretag (som inte godtagits av
kommissionen) har inte följts av rådet.

3.5. Kommittéförfarande

Ändringarna 116, 120, 130 och 131 avser kommittéförfarandet (ändring av bilagor,
tillämpningsbestämmelser och övergångsbestämmelser). Dessa frågor behandlas i
artiklarna 16-18 i den gemensamma ståndpunkten.

3.6. Import

Ändringarna 26-29, 32, 34 och 35 syftar till att i förslaget införa importkrav som
tidigare fanns med i bilaga III i förslaget "Hygien 2" [KOM (2000)438
2000/0179COD]. Dessa frågor behandlas i artiklarna 10-15 i den gemensamma
ståndpunkten (efter omformulering).

3.7. Information om livsmedelskedjan

En rad ändringar syftar till att införa flexibilitet i systemet för information om
livsmedelskedjan (information från jordbruksföretaget som måste tillhandahållas när
djur sänds till slakt). De ändringar som godtagits av kommissionen är 47-49 och 51.

Eftersom det är livsmedelsföretagen som ansvarar för att uppfylla många av de krav
som ställs på information om livsmedelskedjan har rådet beslutat att överföra dessa
krav till "Hygien 2" [KOM (2000)438 2000/0179COD], med beaktande av
ovanstående ändringar. Dessa ändringar har därför beaktats i bilaga II i "Hygien 2".

3.8. Kontrollmärkning

Rådet har infört principerna bakom ändring 61 om kontrollmärkning av färskt kött,
som godtagits delvis av kommissionen med redaktionella ändringar, i kapitel III i
avsnitt I i bilaga I till den gemensamma ståndpunkten.

Rådet har inte beaktat ändringarna 62-65 (som inte godtagits av kommissionen).
Rådet och kommissionen anser att kontrollmärkningen måste reserveras för rött kött,
medan de enligt Europaparlamentets ändringar skulle utvidgas till att omfatta även
kött av fjäderfä och kanin. När det gäller ändring 60 (som heller inte godtagits av
kommissionen) har dess syfte att förtydliga att den officiella assistenten får övervaka
kontrollmärkningen beaktats i den gemensamma ståndpunkten.

3.9. Okulär besiktning efter slakt

Möjligheten att införa okulär besiktning efter slakt för vissa kategorier av gödsvin
har införts i kommissionens förslag på grundval av vetenskaplig rådgivning från
Vetenskapliga kommittén för veterinära åtgärder till skydd för människors hälsa
(SCVPH). Denna okulärbesiktning skulle ersätta den ingående undersökningen (med
anskärning och palpation) som används enligt gällande regler. Enligt ändring 109
skulle möjligheten att utföra okulärbesiktning försvinna, vilket inte godtagits av
kommissionen. Rådet har följt kommissionen förslag och har därför inte beaktat
ändring 109.
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3.10. Företagspersonalens deltagande i officiella kontroller

Enligt kommissionens förslag finns möjlighet att låta företagets personal utföra vissa
uppgifter som ingår i kontrollverksamheten. En rad ändringar strider mot principen
att låta företagets personal delta i kontrollverksamheten. Det gäller ändringarna 81,
100, 127, 135, 136, 139 och 140. Dessa ändringar har inte godtagits av
kommissionen och har heller inte beaktats av rådet.

När det gäller ändring 83 har kommissionen och rådet inte godtagit den del som rör
slakteripersonalen, men den gemensamma ståndpunkten är samstämmig med den
andra delen.

Ändring 87 inför en rad villkor för företagspersonalens deltagande i officiella
kontroller. Kommissionen har godtagit vissa inslag i ändringen. Dessa inslag
återfinns i punkt 6 i artikel 5 och i bilaga I, avsnitt III, kapitel III, punkt A.2 d i den
gemensamma ståndpunkten.

3.11. Veterinärens närvaro på små slakterier

Enligt ändring 85, som godtagits av kommissionen med redaktionella ändringar, ska
den officielle veterinärens närvaro på små slakterier grundas på riskanalys.

Detta avspeglas i punkt 2 i kapitel II i avsnitt III i bilaga I i den gemensamma
ståndpunkten.

3.12. Utbildning

Ett stort antal ändringar som rör utbildningskrav för officiella veterinärer och
officiella assistenter har godtagits av kommissionen. Det gäller ändringarna 88
(delvis), 89 och 91-99.

Texten i bilaga I, avsnitt III, kapitel IV.B i den gemensamma ståndpunkten stämmer
överens med dessa ändringar.

3.13. Levande musslor och fiskeriprodukter

De ändringar på detta område som godtagits av kommissionen (ändringarna 121 och
124) avspeglas i artikel 18 (avseende prover av musslor) och i bilaga III, kapitel I
(avseende officiella kontroller av djur i vattenbruk).

Rådet har också beaktat inslag i ändring 122 (som delvis godtagits av kommissionen)
av hänsyn till flexibiliteten vid provtagning på levande musslor.

3.14. Övriga tekniska och redaktionella ändringar

De övriga ändringar som godtagits av kommissionen syftar till att förbättra förslaget
i tekniskt och redaktionellt hänseende.

Rådet har i stort sett beaktat dessa ändringar.
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4. SLUTSATSER

Den gemensamma ståndpunkten är i stort sett förenlig med de av Europaparlamentets
ändringar som godtagits av kommissionen. Syftet med vissa ändringar som inte
godtagits av kommissionen har dock beaktats i den gemensamma ståndpunkten,
förutom när det gäller följande:

– Slakteripersonalens deltagande vid kontroll av kött.

– Kontrollmärkning av kött.

– Okulär besiktning av vissa slag av fläskkött.

5. FÖRKLARINGAR SOM RÖR DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Artikel 3.7

Kommissionen kommer att undersöka hur nationella förteckningar över godkända
anläggningar görs tillgängliga på Internet samt hur ofta de ska uppdateras.
Kommissionen kommer om lämpligt att lägga fram förslag om detta.

Artikel 5.6

Sverige ser positivt på det ökade deltagande för företagsanställda assistenter som
förslaget innebär jämfört med nuläget. Sverige beklagar dock att företagsanställda
assistenter inte jämställs med officiella assistenter när det gäller arbetsuppgifterna,
trots kravet att båda kategorierna ska ha samma utbildning och behörighet och måste
arbeta under överinsyn av en officiell veterinär. Sverige välkomnar också
möjligheten att uppdatera gällande regler genom kommittéförfarandet och förväntar
sig att kommissionen snabbt ser över reglerna för att underlätta en utvidgning av
systemet med företagsanställda assistenter så att dessa jämställs med officiella
assistenter.

Artikel 15.2

Kommissionen bekräftar att fabriksfartyg och frysfartyg alltid kommer att listas
under respektive flaggstat, även om det är en annan stat som utför kontroller på det
berörda fartyget enligt artikel 15.2 b.

Artikel 17.6

Kommissionen förklarar att samråd med medlemsstaterna inom ramen för Ständiga
kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa enligt artikel 17.6 i tillämpliga fall
kommer att ske utan onödiga dröjsmål.
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Artikel 21 - Översyn

Kommissionen förklarar att man i sina rapporter till Europaparlamentet och rådet för
att granska de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av förordningen enligt
artikel 21 särskilt kommer att behandla följande frågor:

a) Är förekomsten av olika nationella strategier i fråga om personalstorlek ett
problem för livsmedelssäkerheten?

b) Skulle det vara lämpligt att höja utbildningskraven för officiella assistenter?

c) Skulle det vara lämpligt att bredda tillämpningsområdet för de bestämmelser
som möjliggör slakt av hägnat vilt på tillverkningsplatsen?

Rapporten kommer om lämpligt att åtföljas av förslag om detta.

Bilaga I, avsnitt III, kapitel IV, del B

Kommissionen kommer att överväga om det skulle vara lämpligt och genomförbart
att utvidga bilaga I, avsnitt III, kapitel IV, del B, punkt 8 till att omfatta fall där
officiella assistenter utför andra provtagnings- och analysuppgifter. Kommissionen
kommer om lämpligt att lägga fram förslag om detta.

Bilaga I, avsnitt IV, kapitel IX, del A

Kommissionen kommer att söka vetenskaplig rådgivning för att ta reda om det skulle
vara möjligt att utfärda officiella intyg för regioner som konstaterats vara fria från
dynt. Kommissionen kommer om lämpligt att lägga fram förslag om ändring av
bilaga I genom kommittéförfarandet.

Avgifter för officiella kontroller

Rådet och kommissionen försäkrar att förordningen inte kommer att påverka
medlemsstaternas möjligheter att få ersättning från livsmedelsföretagen för de
kostnader som uppkommer i samband med officiella kontroller enligt direktivet om
veterinäravgifter, i väntan på att förordningen om offentlig foder- och
livsmedelskontroll antas.

Djurhälsa

Sverige anser att det är nödvändigt att alla slaktdjur besiktigas av en officiell
veterinär för att fastställa att djuren inte lidit under transporten. Sverige anser också
att en officiell veterinär bör vara närvarande vid slakt, bland annat för att övervaka
att djurskyddsbestämmelserna om bedövning och avblodning följs. Begäran om att
en officiell veterinär ska närvara är viktig, inte minst för att behålla konsumenternas
förtroende när det gäller behandlingen av djur vid produktion av kött och
köttprodukter. Sverige anser att man bör göra undantag endast för små slakterier till
vilka transportsträckan är kort.
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Förordningen om offentlig foder- och livsmedelskontroll

För att undvika överlappning har rådet och kommissionen enats om att man när
förordningen om offentlig foder- och livsmedelskontroll antas bör stryka vissa
bestämmelser i förordningen om fastställande av särskilda bestämmelser för
genomförandet av officiella kontroller av produkter av animaliskt ursprung avsedda
att användas som livsmedel, eftersom de mer allmänna bestämmelserna ger en högre
skyddsnivå för folkhälsan. Det kan gälla i synnerhet följande:

– Bestämmelser om godkännande av anläggningar, inbegripet villkorligt
tillstånd.

– Bestämmelser om nationella verkställighetsåtgärder.

– Bestämmelser om garantier som behöriga myndigheter i tredje länder ska ge
för att dessa länder ska få exportera livsmedel till EU.

– Bestämmelser om officiella kontroller för att kontrollera att de mikrobiologiska
kriterierna för livsmedel och livsmedelstillverkning följts.

Rådet och kommissionen är också eniga om att tillämpningsdatumet för förordningen
om offentlig foder- och livsmedelskontroll bör ligga så nära som möjligt
tillämpningsdatumet för förordningen om fastställande av särskilda bestämmelser för
genomförandet av officiella kontroller av produkter av animaliskt ursprung avsedda
att användas som livsmedel.
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2000/0182 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONENTILL EUROPAPARLAMENTET
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för

tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung
avsedda att användas som livsmedel och om ändring av rådets direktiv 89/662/EEG och

92/118/EEG samt rådets beslut 95/408/EG

1. BAKGRUND

Förslaget (dokument KOM(2000)438 slutlig – 2000/0182
(COD) överlämnades till Europaparlamentet och rådet:

14 juli 2000.

Ekonomiska och social kommittén lämnade sitt yttrande: 28 mars 2001.

Europaparlamentet lämnade sitt yttrande vid första
behandlingen:

3 juni 2003.

Det ändrade förslaget överlämnades: 23 juli 2003.

Den gemensamma ståndpunkten antogs: 27 oktober 2003
(enhälligt).

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Femte förslaget i ett paket bestående av fem förslag som syftar till att konsolidera
och uppdatera gällande EU-bestämmelser om livsmedelshygien.

Förslaget syftar till att

� upphäva 17 direktiv om livsmedelshygien,

� ändra andra direktiv som har direkt anknytning till livsmedelshygien, och

� införa en standstill-klausul för att se till att väsentliga temperaturrelaterade och
mikrobiologiska krav upprätthålls och att de tillämpningsbeslut som fattats på
grundval av de upphävda direktiven fortsätter att gälla.
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3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Tillämpningsdatum (artikel 1)

När det gäller detta förslag ansåg rådet att det var viktigt att se till att alla förslag i
paketet tillämpas från samma datum och att medlemsstaterna får tillräckligt med tid
för att anpassa sig till den nya situationen. Rådet beslutade därför att de berörda
rättsakterna ska börja tillämpas 18 månader efter det att de trätt i kraft och tidigast
från och med den 1 januari 2006.

Tillämpningsdatumet i den gemensamma ståndpunkten är inte detsamma som i
Europaparlamentets ändring, men rådets syften här strider inte mot
Europaparlamentets när det gäller de ändringar som lagts fram för de berörda
förslagen i detta avseende.

3.2. Övriga ändringar i den gemensamma ståndpunkten

3.2.1. Upphävande av gällande direktiv (artikel 2)

Ursprungligen hade kommissionen i det femte förslaget fastställt att alla gällande
direktiv som rör livsmedelshygien skulle upphävas.

I den gemensamma ståndpunkten upphäver rådet direktiv 93/43/EEG om
livsmedelshygien enligt det första förslaget, och de övriga 16 direktiven enligt det
femte förslaget. Det förefaller logiskt, eftersom det första förslaget ersätter direktiv
93/43/EEG. Därigenom uppnås syftena med kommissionens ursprungliga förslag.

3.2.2. Ändring av andra direktiv med direkt anknytning till livsmedelshygien
(artiklarna 3, 5 och 6)

� Enligt kommissionens förslag ska bilaga II i direktiv 92/118/EEG upphävas.

I artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten har rådet infört andra ändringar i direktiv
92/118/EEG. Dessa nya ändringar säkerställer ökad samstämmighet i den framtida
gemenskapslagstiftningen.

� Enligt kommissionens förslag ska bilaga A i direktiv 89/662/EEG ändras.

I artikel 5 i den gemensamma ståndpunkten har rådet infört andra ändringar i direktiv
89/662/EEG. Dessa nya ändringar säkerställer ökad samstämmighet i den framtida
gemenskapslagstiftningen.

� Enligt kommissionens förslag ska direktiv 91/67/EEG ändras.
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Denna ändring har inte tagits med i den gemensamma ståndpunkten eftersom den blir
överflödig i och med antagandet av direktiv 2002/99/EG (fjärde förslaget).

� I artikel 6 i den gemensamma ståndpunkten har rådet infört en ändring av
rådets beslut 95/408/EG för att se till att det tillämpas fram till dess att de nya
rättsakterna börjar tillämpas. Denna förlängning krävs för att se till att de
tillämpningsbeslut som fattas på grundval av det beslutet (som löper ut den 31
december 2003) fortsätter att gälla med den nya rättsliga grunden.

3.2.3. Standstill-klausul (artikel 4)

Kommissionens förslag innehåller en standstill-klausul för att se till att väsentliga
temperaturrelaterade och mikrobiologiska krav upprätthålls och att de
tillämpningsbeslut som fattats på grundval av de upphävda rättsakterna fortsätter att
gälla.

Detta har beaktats i den gemensamma ståndpunkten.

Rådet har också angett att man även i fortsättningen ska använda
tillämpningsbestämmelserna på grundval av bilaga II i direktiv 92/118/EEG (utom
när det gäller beslut 94/371 om särskilda hygienvillkor för utsläppande på marknaden
av vissa typer av ägg), vars innehåll i stort sett har införlivats i det andra förslaget i
paketet).

Rådet har också angett att de tillämpningsbeslut som rör beslut 95/408/EEG ska gälla
även i fortsättningen. Dessa tillämpningsbeslut innehåller förteckningar över
anläggningar i tredje land som är godkända för export av livsmedel av animaliskt
ursprung till EU.

4. SLUTSATSER

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkten beaktar syftet med
Europaparlamentets ändringar och att man har tagit hänsyn till kommissionens
betänkligheter i fråga om förslagets syfte.

5. ALLMÄNNA FÖRKLARINGAR

Tillämpningsbestämmelser

För öppenhetens skull kommer kommissionen att överväga att utarbeta ett
meddelande med en sektorsvis förteckning över nuvarande
tillämpningsbestämmelser som kommer att fortsätta att gälla när de nya
hygienbestämmelserna träder i kraft. Kommissionen kommer också att överväga att
vid behov upphäva eller ändra sådana bestämmelser.

Kommissionen bekräftar sin avsikt att i god tid lägga fram förslag till nya
bestämmelser om trikiner, som ska ersätta bestämmelserna i direktiv 77/96/EEG, för
att se till att de kan antas innan den nya livsmedelshygienlagstiftningen träder i kraft.
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Fiskeriprodukter

Kommissionen kommer att överväga om det är möjligt att upprätta en förteckning
över kriterier för behandling av fiskeriprodukter, utöver frysning till en
kärntemperatur av -20ºC under 24 timmar eller upphettning till 60ºC – vilket anses
vara tillräckligt för att förstöra nematodlarver – samt kriterier för att kontrollera om
de utförda behandlingarna uppnår detta mål. Kommissionen kommer om lämpligt att
lägga fram förslag om detta.

Kontaminanter

Rådet uppmanar kommissionen att överväga behovet av officiella kontroller eller
övervakning när det gäller förekomsten av miljökontaminanter i livsmedel, att
överväga vilka åtgärder som ska vidtas när gemenskapens bestämmelser inte följts
samt att om lämpligt lägga fram förslag om detta.
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