
EUROOPAN PARLAMENTTI
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Istuntoasiakirja

C5-0011/2004
2002/0141(COD)

FI

14/01/2004

YHTEINEN KANTA
vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä
koskevista erityissäännöistä

Asiak   11583/1/03
               Lausumat

12133/03
SEC(2003)1450

FI FI





11583/1/03 REV 1 RR/aku 5
LIITE II DG B I    FI

5. Näytteet simpukoissa olevien toksiinien analysoimiseksi on yleensä otettava viikoittain

aikoina, jolloin pyynti on sallittua. Näytteenottotiheyttä voidaan harventaa erityisillä alueilla

tai erityisten simpukkalajien osalta, jos toksiinien tai kasviplanktonin esiintymistä koskevan

riskienarvioinnin perusteella voidaan olettaa, että toksisten jaksojen riski on erittäin matala.

Näytteenottotiheyttä on lisättävä, jos riskienarvioinnin perusteella voidaan olettaa, ettei

viikoittainen näytteenotto riitä. Riskienarviointia on tarkasteltava uudelleen määräajoin, jotta

voidaan arvioida toksiinien esiintymisriski kyseisten alueiden elävissä simpukoissa.

6. Kun saatavilla on tiedot toksiinien kertymisasteista samalla alueella kasvavan tietyn ryhmän

lajien osalta, indikaattorilajina voidaan käyttää lajia, jonka kertymisaste on korkein. Näin

voidaan sallia ryhmän kaikkien lajien hyödyntäminen, jos indikaattorilajin toksiinitasot ovat

säännösten mukaisia rajoja alhaisemmat. Jos indikaattorilajin toksiinitasot ylittävät säännösten

mukaiset rajat, muiden lajien pyynti voidaan sallia ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseisten

lajien lisäanalyysit osoittavat niiden toksiinitasojen alittavan kyseiset rajat.

7. Planktonin seurannan osalta näytteiden tulee olla vesialueen osalta edustavia, ja niistä on

saatava tietoa toksisten lajien esiintymisestä sekä populaatiosuuntauksista. Jos toksisissa

populaatioissa havaitaan muutoksia, jotka voivat johtaa toksiinien kertymiseen, simpukoiden

näytteenottotiheyttä on lisättävä tai alueet on suljettava varotoimena toksiinianalyysien

tulosten saamiseen saakka.
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8. Kemiallisten vierasaineiden tarkastamiseksi toteutettavien näytteenottosuunnitelmien avulla

on voitava havaita, ylittyvätkö komission asetuksessa (EY) N:o 466/20011 tarkoitetut määrät.

C. VALVONNAN JÄLKEEN TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET

1. Jos näytteenoton tulokset osoittavat, että simpukoiden terveysvaatimukset eivät täyty tai että

simpukat voivat muuten aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, toimivaltaisen viranomaisen on

suljettava kyseinen tuotantoalue ja estettävä elävien simpukoiden pyynti. Toimivaltainen

viranomainen voi kuitenkin luokitella tuotantoalueen uudelleen B- tai C-luokan alueeksi, jos

se täyttää A osassa olevat olennaiset perusteet eikä siitä aiheudu riskiä ihmisten terveydelle.

2. Toimivaltainen viranomainen voi avata suljetun alueen uudelleen ainoastaan, jos simpukat

täyttävät jälleen yhteisön lainsäädännön mukaiset terveysvaatimukset. Jos toimivaltainen

viranomainen sulkee tuotannon planktonin esiintymisen tai simpukoiden liian korkeiden

toksiinitasojen vuoksi, sen avaamiseksi uudelleen on saatava säännösten mukaiset rajat

alittava tulos kahdesta peräkkäisestä kokeesta, joiden tekemisen välillä on oltava vähintään

48 tuntia. Toimivaltainen viranomainen voi ottaa päätöstä tehdessään huomioon

kasviplanktonin kehityssuuntauksia koskevia tietoja. Jos tietyn alueen toksisuuden

muutoksista on olemassa luotettavat tiedot ja saatavilla on tuoreet tiedot toksisuuden

vähenemissuuntauksesta, toimivaltainen viranomainen voi päättää avata uudelleen alueen,

jonka osalta yhden näytteenoton perusteella saadut tulokset alittavat säännösten mukaisen

rajan.

                                                
1 EYVL L 77, 16.3.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(EY) N:o 1425/2003 (EUVL L 203, 12.8.2003, s. 1).
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D. VALVONTAA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

1. Toimivaltaisen viranomaisen on seurattava luokiteltuja tuotantoalueita, joilla se on kieltänyt

simpukoiden pyynnin tai joilla se on asettanut pyyntiin sovellettavia erityisedellytyksiä, sen

varmistamiseksi, ettei markkinoille saateta ihmisten terveydelle haitallisia tuotteita.

2. Edellä B osan 1 kohdassa tarkoitetun uudelleensijoitus- ja tuotantoalueiden valvonnan lisäksi

on perustettava valvontajärjestelmä laboratoriokokeineen lopputuotetta koskevien

vaatimusten täyttymisen toteamiseksi elintarvikealan toimijoiden osalta tuotannon,

jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa. Tällä valvontajärjestelmällä on erityisesti tarkoitus

todentaa, että merellisten biotoksiinien ja vierasaineiden määrä ei ylitä turvallisuusrajoja ja

että simpukoiden mikrobiologinen laatu ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle.

E. KIRJAAMINEN JA TIETOJENVAIHTO

Toimivaltaisen viranomaisen on:

a) laadittava ja pidettävä ajan tasalla niiden hyväksyttyjen tuotantoalueiden ja

uudelleensijoitusalueiden luettelo, joista eläviä simpukoita saa kerätä tämän liitteen

vaatimusten mukaisesti; luettelossa on ilmoitettava yksityiskohtaisesti alueiden sijainti ja rajat

sekä mainittava alueen luokka. Tämä luettelo on annettava tiedoksi niille, joita tämä liite

koskee, kuten tuottajille, kerääjille sekä puhdistamojen ja lähettämöjen hoitajille;
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b) ilmoitettava välittömästi niille, joita tämä liite koskee, kuten tuottajille, kerääjille sekä

puhdistamojen ja lähettämöjen hoitajille, kaikista tuotantoalueen sijainnin, rajojen tai luokan

muutoksista tai sen sulkemisesta väliaikaisesti tai lopullisesti; ja

c) toimittava viivyttelemättä, jos tässä liitteessä säädetyt tarkastukset osoittavat, että tuotantoalue

on suljettava, luokiteltava uudelleen tai että se voidaan avata uudelleen.

F. ELINTARVIKEALAN TOIMIJAN OMAVALVONTA

Tehdessään päätöstä tuotantoalueiden luokituksesta, avaamisesta tai sulkemisesta

toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon elintarvikealan toimijoiden tai

elintarvikealan toimijoita edustavan organisaation toteuttamien tarkastusten tulokset.

Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on pitänyt nimetä analyysin suorittava

laboratorio, ja tarvittaessa näytteenotto ja analyysi on pitänyt suorittaa toimivaltaisen

viranomaisen ja kyseisten toimijoiden tai kyseisen organisaation välillä sovitun menettelyn

mukaisesti.
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III LUKU: LUOKITELTUJEN TUOTANTOALUEIDEN ULKOPUOLELLA PYYDETTYJEN

PECTINIDAE-HEIMOON KUULUVIEN SIMPUKOIDEN VIRALLINEN VALVONTA

Luokiteltujen tuotantoalueiden ulkopuolella pyydettyjen pectinidae-heimoon kuuluvien

simpukoiden virallinen valvonta on suoritettava kalahuutokaupassa, lähettämöissä ja

jalostuslaitoksissa. Virallisen valvonnan avulla on todennettava, täyttävätkö elävät simpukat

asetuksen (EY) N:o .../2003∗∗∗∗  liitteessä III olevassa VII jakson V luvussa asetetut terveysvaatimukset

ja saman asetuksen liitteessä III olevassa VII jakson IX luvussa asetetut muut vaatimukset.

                                                
∗∗∗∗  Huomautus VL:lle: lisää eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

annetun asetuksen numero (ks., johdanto-osan 1 kappale, toinen asetus).
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LIITE III

KALASTUSTUOTTEET

I LUKU: TUOTANNON JA MARKKINOILLE SAATTAMISEN VIRALLINEN VALVONTA

1. Kalastustuotteiden tuotannon ja markkinoille saattamisen viralliseen valvontaan on kuuluttava

erityisesti:

a) saaliin purkamisen ja ensimmäisen myynnin hygieniaolosuhteiden säännöllinen

tarkastaminen;

b) alusten ja maalla sijaitsevien laitosten tarkastaminen säännöllisin väliajoin,

kalahuutokaupat ja tukkutorit mukaan lukien, erityisesti seuraavien tarkastamiseksi:

i) tarvittaessa, täyttyvätkö hyväksymisen edellytykset edelleen,

ii) käsitelläänkö kalastustuotteita asianmukaisesti,

iii) noudatetaanko hygienia- ja lämpötilavaatimuksia, ja

iv) laitosten, myös alusten, ja niiden välineiden ja laitteiden puhtaus sekä

henkilökunnan hygienia; ja

c) varastointi- ja kuljetusolosuhteiden tarkastaminen.
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2. Kuitenkin, jollei 3 kohdasta muuta johdu, alusten virallinen valvonta:

a) voidaan suorittaa silloin, kun alukset käyvät jonkin jäsenvaltion satamassa;

b) koskee kaikkia aluksia, jotka purkavat kalastustuotteita yhteisön satamissa

lippuvaltiosta riippumatta; ja

c) voidaan tarvittaessa, kun aluksen virallisen valvonnan suorittaa aluksen lippuvaltion

toimivaltainen viranomainen, suorittaa aluksen ollessa merellä tai toisen jäsenvaltion tai

kolmannen maan satamassa.

3. a) Kun kyseessä on jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivan tehdas- tai pakastusaluksen

tarkastus, joka suoritetaan aluksen hyväksymiseksi, lippujäsenvaltion toimivaltainen

viranomainen suorittaa tarkastukset 3 artiklan vaatimusten mukaisesti kiinnittäen

erityistä huomiota 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettuihin määräaikoihin. Toimivaltainen

viranomainen voi tarvittaessa tarkastaa aluksen merellä taikka muun jäsenvaltion tai

kolmannen maan satamassa.

b) Jos aluksen lippujäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt alukselle

ehdollisen hyväksynnän 3 artiklan mukaisesti, kyseinen toimivaltainen viranomainen

voi valtuuttaa:

i) toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, tai

ii) sellaisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen, joka mainitaan 11 artiklan

mukaisesti laaditussa luettelossa kolmansista maista, joista on sallittua tuoda

kalastustuotteita,
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suorittamaan uusintatarkastuksen lopullisen hyväksynnän antamiseksi tai ehdollisen

hyväksynnän voimassaolon jatkamiseksi 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tai

hyväksynnän ottamiseksi uudelleen tarkasteluun 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Kyseinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tarkastaa aluksen merellä taikka

muun jäsenvaltion tai kolmannen maan satamassa.

4. Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen valtuuttaa toisen jäsenvaltion tai kolmannen

maan toimivaltaisen viranomaisen suorittamaan tarkastuksia puolestaan 3 kohdan mukaisesti,

näiden kahden maan toimivaltaisten viranomaisten on sovittava tarkastusten edellytyksistä.

Edellytyksillä on erityisesti varmistettava, että aluksen lippujäsenvaltion toimivaltainen

viranomainen saa selvitykset tarkastusten tuloksista ja mahdollisista puutteista

vaatimustenmukaisuudessa viipymättä, jotta se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

II LUKU: KALASTUSTUOTTEIDEN VIRALLINEN VALVONTA

Kalastustuotteiden viralliseen valvontaan on sisällyttävä ainakin seuraavaa:

A. AISTINVARAISET TUTKIMUKSET

Tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa on tehtävä aistinvaraisia pistokokeita.

Kokeiden yksi tavoite on todentaa, että yhteisön lainsäädännön mukaiset tuoreusvaatimukset

täyttyvät. Tähän sisältyy erityisesti se, että kalastustuotteiden todetaan tuotannon, jalostuksen ja

jakelun kaikissa vaiheissa vähintään ylittävän yhteisön lainsäädännössä vahvistetut tuoreuden

perusvaatimukset.
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B. TUOREUSINDIKAATTORIT

Jos aistinvaraisessa tutkimuksessa epäillään kalastustuotteiden tuoreutta, voidaan ottaa näytteitä ja

tehdä laboratoriokokeet emäksisen haihtuvan kokonaistypen (TVB-N) ja trimetyyliamiinitypen

(TMA-N) määrien kartoittamiseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja kriteerejä.

Jos aistinvaraisen tutkimuksen perusteella on aihetta epäillä muiden sellaisten edellytysten

olemassaoloa, jotka voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen, on asian todentamiseksi otettava

asianmukaiset näytteet.

C. HISTAMIINI

Histamiinin pistokokeet on tehtävä yhteisön lainsäädännön mukaisesti sallittujen tasojen

noudattamisen todentamiseksi.

D. JÄÄMÄT JA VIERASAINEET

On toteutettava seurantajärjestelyjä jäämien ja vierasaineiden tasojen valvomiseksi yhteisön

lainsäädännön mukaisesti.

E. MIKROBIOLOGISET KOKEET

Mikrobiologisia kokeita on tehtävä tarvittaessa yhteisön lainsäädännössä määritettyjen asiaa

koskevien sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

F. LOISET

Pistokokeita on suoritettava loisia koskevan yhteisön lainsäädännön noudattamisen todentamiseksi.
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G. MYRKYLLISET KALASTUSTUOTTEET

On suoritettava kokeita sen varmistamiseksi, että seuraavia kalastustuotteita ei saateta markkinoille:

1. seuraaviin heimoihin kuuluvia myrkyllisiä kalalajeja: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae

ja Canthigasteridae; ja

2. biotoksiinia kuten Ciguateraa tai muita ihmisten terveydelle vaarallisia myrkkyjä sisältäviä

kalastustuotteita. Simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista saatuja

kalastustuotteita voidaan kuitenkin saattaa markkinoille, jos ne on tuotettu asetuksen (EY)

N:o .../2003∗∗∗∗  liitteessä III olevan VII jakson säännösten mukaisesti ja jos ne täyttävät kyseisen

jakson V luvun 2 kohdan vaatimukset.

III LUKU: VALVONNAN PERUSTEELLA TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET

Kalastustuotteet on luokiteltava ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, jos:

1. niiden aistinvarainen, kemiallinen, fysikaalinen tai mikrobiologinen tarkastus tai loistarkastus

on osoittanut, etteivät ne ole asiaankuuluvan yhteisön lainsäädännön mukaisia;

2. niiden syötävissä osissa on yhteisön lainsäädännön mukaiset raja-arvot ylittäviä tai sellaisia

määriä vierasaineita tai jäämiä, että niiden laskettu päiväsaanti ylittää ihmisten hyväksyttävän

päivä- tai viikkosaannin;

                                                
∗∗∗∗  Huomautus VL:lle: lisää eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

annetun asetuksen numero (ks., johdanto-osan 1 kappale, toinen asetus).
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3. ne ovat peräisin:

i) myrkyllisistä kaloista,

ii) kalastustuotteista, jotka eivät ole biotoksiinin osalta II luvun G osan 2 kohdan

vaatimuksen mukaisia, tai

iii) simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä tai merikotiloista, jotka sisältävät

asetuksessa (EY) N:o .../2003∗∗∗∗  säädetyt raja-arvot ylittäviä kokonaismääriä merellisiä

biotoksiineja; tai

4. toimivaltainen viranomainen katsoo, että ne voivat aiheuttaa riskin kansanterveydelle tai

eläinten terveydelle tai eivät jostain muusta syystä sovellu ihmisravinnoksi.

________________________

                                                
∗∗∗∗ Huomautus VL:lle: lisää eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

annetun asetuksen numero (ks., johdanto-osan 1 kappale, toinen asetus).
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LIITE IV

RAAKAMAITO JA MEIJERITUOTTEET

I LUKU: MAIDONTUOTANTOTILOJEN VALVONTA

1. Maidontuotantotiloilla oleviin eläimiin on kohdistettava virallista valvontaa sen

todentamiseksi, että raakamaidon tuotantoa koskevat terveysvaatimukset sekä erityisesti

eläinten terveydentilaa ja eläinlääkkeiden käyttöä koskevat vaatimukset täyttyvät.

Valvonta voidaan suorittaa eläinten tai kansanterveyttä tai eläinten hyvinvointia koskevien

yhteisön säännösten mukaisesti tehtävien eläinlääkinnällisten tarkastusten yhteydessä, ja sen

voi suorittaa hyväksytty eläinlääkäri.

2. Jos on syytä epäillä, että eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ei noudateta, on tarkistettava

eläinten yleinen terveydentila.

3. Maidontuotantotiloihin on kohdistettava virallista valvontaa hygieniavaatimusten

noudattamisen todentamiseksi. Viralliseen valvontaan voi kuulua tarkastuksia ja/tai

ammattialajärjestöjen suorittaman valvonnan seurantaa. Jos hygienia osoittautuu

riittämättömäksi, toimivaltaisen viranomaisen on todennettava, että tilanteen korjaamiseksi

toteutetaan asianmukaiset toimet.
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II LUKU: RAAKAMAIDON VALVONTA KERÄILYN YHTEYDESSÄ

1. Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava asetuksen (EY) .../2003∗∗∗∗  liitteessä III olevan

IX jakson I luvun III osan mukaisesti tehtäviä tarkastuksia.

2. Jos elintarvikealan toimija ei ole korjannut tilannetta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se

ensimmäisen kerran ilmoitti toimivaltaiselle viranomaiselle, että pesäkemäärää ja somaattisten

solujen määrää koskevat vaatimukset eivät ole täyttyneet, raakamaidon toimittaminen

kyseiseltä tuotantotilalta on keskeytettävä tai toimittamiselle on asetettava toimivaltaisen

viranomaisen erityisluvalla tai tämän antamien yleisohjeiden mukaisesti raakamaidon

käsittelyä ja käyttöä koskevia kansanterveyden suojelemisen edellyttämiä vaatimuksia.

Toimittamisen keskeytyksen tai kyseisten vaatimusten on pysyttävä voimassa, kunnes

elintarvikealan toimija on osoittanut, että raakamaito täyttää vaatimukset.

________________________

                                                
∗∗∗∗ Huomautus VL:lle: lisää eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

annetun asetuksen numero (ks., johdanto-osan 1 kappale, toinen asetus).
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LIITE V

LAITOKSET, JOITA EIVÄT KOSKE 12 ARTIKLAN 1 KOHDASSA

TARKOITETTUUN LUETTELOON KUULUMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Seuraavia kolmansien maiden laitoksia ei tarvitse mainita 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti

laadituissa ja ajan tasalle saatetuissa luetteloissa:

1. laitokset, joissa käsitellään sellaisia eläinperäisiä tuotteita, joiden osalta asetuksen (EY)

.../2003∗∗∗∗  liitteessä III ei ole vaatimuksia;

2. laitokset, joissa harjoitetaan ainoastaan alkutuotantoa;

3. laitokset, joissa harjoitetaan ainoastaan kuljetuksia;

4. laitokset, jotka ainoastaan varastoivat eläinperäisiä tuotteita, joiden osalta ei edellytetä

lämpötilavalvottua varastointia.

________________________

                                                
∗∗∗∗ Huomautus VL:lle: lisää eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

annetun asetuksen numero (ks., johdanto-osan 1 kappale, toinen asetus).
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LIITE VI

VIENTITUOTTEIDEN MUKANA OLEVIA TODISTUKSIA

KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Lähettävän kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen edustajan, joka myöntää

eläinperäisten tuotteiden lähetysten mukana yhteisöön tuotaessa olevan todistuksen, on

allekirjoitettava se ja varmistettava, että siinä on virallinen leima. Tämä vaatimus koskee

todistuksen jokaista sivua, jos sivuja on useampia kuin yksi. Tehdasalusten osalta

toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa kapteenin tai jonkun muun päällystöön kuuluvan

allekirjoittamaan todistuksen.

2. Todistukset on laadittava lähettävän kolmannen maan ja sen jäsenvaltion virallisella kielellä

tai virallisilla kielillä, jossa rajatarkastus suoritetaan, tai niiden liitteenä on oltava virallinen

käännös kyseiselle kielelle tai kyseisille kielille. Määräjäsenvaltion niin vaatiessa todistuksiin

on liitettävä myös virallinen käännös kyseisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai virallisille

kielille. Jäsenvaltio voi kuitenkin suostua siihen, että käytetään muuta yhteisön virallista kieltä

kuin jäsenvaltion virallista kieltä.

3. Tuotteiden mukana on yhteisöön tuotaessa oltava todistuksen alkuperäiskappale.
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4. Todistusten on koostuttava:

a) yhdestä ainoasta paperiarkista; tai

b) kahdesta tai useammasta sivusta, jotka ovat osa yhtenäistä ja jakamatonta paperiarkkia;

tai

c) useasta peräkkäisestä sivusta, jotka on numeroitu niin, että numeroinnista käy ilmi, että

sivu on yksi rajallisesta määrästä peräkkäisiä sivuja (esimerkiksi "sivu 2 4:stä sivusta").

5. Todistuksilla on oltava yksilöllinen viitenumero. Kun todistus koostuu useasta peräkkäisestä

sivusta, todistuksen numeron on oltava jokaisella sivulla.

6. Todistus on annettava ennen kuin lähetys, jota se koskee, poistuu lähettävän kolmannen maan

toimivaltaisen viranomaisen valvonnasta.

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

Komissio antoi heinäkuussa 2002 ehdotuksen asetukseksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen

eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä.

Euroopan parlamentti antoi asetusehdotusta koskevan lausuntonsa kesäkuussa 2003.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa helmikuussa 2001.1

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

II TAVOITE

Asetusehdotus on kolmas osuus viiden ehdotuksen kokonaisuudesta, jolla pyritään

koontamaan, saattamaan ajan tasalle ja yksinkertaistamaan yhteisön elintarvikehygieniaa

koskevaa lainsäädäntöä ja samalla varmistamaan kansanterveyden suojelun korkea taso.

Neuvosto vahvisti samanaikaisesti yhteiset kannat kaikkien neljän yhteispäätösmenettelyllä

käsiteltävän ehdotuksen osalta.2

Tässä asetuksessa vahvistetaan eläinperäisten tuotteiden virallista valvontaa koskevat

erityissäännöt. Erityisesti siinä:

•  säädetään auditoinneista, joilla valvotaan, että elintarvikealan toimijat soveltavat hyviä

hygieniakäytäntöjä ja HACCP-järjestelmään perustuvia menettelyjä

•  säädetään tuoreen lihan, elävien simpukoiden, kalastustuotteiden ja raakamaidon

virallista valvontaa koskevista erityisvaatimuksista

•  vahvistetaan eläinperäisten tuotteiden tuontimenettelyt.

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

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

A. Yleistä

Yhteisessä kannassa on monia muutoksia komission alkuperäiseen ehdotukseen nähden.

Monet niistä vastaavat Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunnossaan

ehdottamien tarkistusten tavoitteita. Komissio on hyväksynyt ehdotukseensa tehdyt

muutokset.

Jäljempänä kuvattujen sisällöllisten muutosten lisäksi yhteinen kanta sisältää tiettyjä

sanamuodon muutoksia, joiden tarkoituksena on erityisesti:

•  varmistaa hygieniapaketin yleinen johdonmukaisuus1,

•  varmistaa asetuksen sisäinen johdonmukaisuus ja selkeys erityisesti siirtämällä

pääperiaatteet liitteistä artikloihin2, ja

•  selventää tekstiä3.

Yhteiseen kantaan sisältyy myös joitain teknisiä muutoksia, jotka vastaavat edellä II

jaksossa esitettyjä asetuksen yleisiä tavoitteita.4

                                                
1 Näihin sisältyvät muutokset, jotka vastaavat EP:n tarkistuksen 79 tavoitetta.
2 Näihin sisältyvät muutokset, jotka vastaavat EP:n tarkistusten 1, 3, 20, 21, 78, 115 ja

117 tavoitteita.
3 Näihin sisältyvät muutokset, jotka vastaavat EP:n tarkistusten 5, 7–9, 13, 16–18, 22–24, 26,

39–45, 53, 54, 58–60, 66, 74, 84, 89, 104, 108, 110–113 ja 124 tavoitteita.
4 Näihin sisältyvät muutokset, jotka vastaavat EP:n tarkistusten 52, 61, 82, 91–98 ja

134 tavoitteita.
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B. Asetus rehujen ja elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta

Komission alkuperäiseen ehdotukseen sisältyi useita viittauksia rehujen ja

elintarvikkeiden virallista valvontaa koskevaan asetukseen, jolla on tarkoitus vahvistaa

kaikenlaisten elintarvikkeiden ja rehujen virallista valvontaa koskevat säännöt.1

Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että uusi elintarvikehygienialainsäädäntö

hyväksytään jonkin verran aikaisemmin kuin asetus rehujen ja elintarvikkeiden virallista

valvonnasta. Tämän vuoksi yhteisessä kannassa ei viitata kyseiseen asetukseen.

Muutamia sen säännöksistä, erityisesti määritelmiä (2 artikla) ja pakkotoimenpiteitä

(9 artikla) koskevat säännökset, on sen sijaan sisällytetty yhteiseen kantaan.2

C. Soveltamisala (1 artikla)

Hygieniapaketin toinen ja kolmas asetus liittyvät läheisesti toisiinsa. Toisessa

asetuksessa vahvistetaan eläinperäisiä tuotteita koskevat erityiset hygieniasäännöt.

Kolmannessa asetuksessa säädetään tällaisten tuotteiden virallisesta valvonnasta.

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että molemmilla asetuksilla olisi oltava sama

soveltamisala. Sen vuoksi yhteinen kanta vastaa Euroopan parlamentin tarkistuksia,

joiden tavoitteena on kirjata kolmanteen asetukseen sama soveltamisala ja samat

poikkeukset, joista säädetään toisessa asetuksessa.3

Yhteisessä kannassa selvennetään myös, että virallisen valvonnan toteuttaminen ei

millään tavoin rajoita elintarvikealan toimijoiden vastuuta elintarvikkeiden

turvallisuuden varmistamisesta.

                                                
1 Komissio teki asetusta koskevan ehdotuksen helmikuussa 2003

(KOM(2003) 52 lopullinen – toimielinten välinen asia 2003/0030 COD).
2 9 artikla vastaa osittain EP:n tarkistusta 25.
3 Tarkistukset 11 ja 12.
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D. Määritelmät (2 artikla)

Yhteiseen kantaan on edellä B kohdassa esitetystä syystä sisällytetty neljä määritelmää

rehujen ja elintarvikkeiden virallista valvontaa koskevasta asetusehdotuksesta.1

Lisäksi siinä:

•  säilytetään 'toimivaltaisen viranomaisen' määritelmä, jota on käytetty useissa jo

voimassa olevissa eläinlääkintäalan direktiiveissä

•  määritellään käsite 'hyväksytty eläinlääkäri' siten, että siihen sisältyvät yksityiset

eläinlääkärit, jotka suorittavat erityistä virallista valvontaa tiloilla

•  selvennetään, että vaikka 'virallisten avustajien' on oltava toimivaltaisen

viranomaisen nimeämiä, heidän ei tarvitse olla 'virkamiehiä'2

•  säädetään eräiden asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 olevien määritelmien mukaan

ottamisesta.

E. Laitosten hyväksyminen (3 artikla)

Komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna yhteisessä kannassa:

•  säädetään ehdollista hyväksyntää koskevasta lisäjoustosta etenkin tehdas- ja

pakastusalusten osalta

•  esitetään nykyisiä laitoksia ja tukkukauppoja koskevia tarkennuksia

•  esitetään yleisesti sovellettavat täytäntöönpanoa koskevat säännökset, jotka

alunperin olivat liitteessä I

•  säädetään, että jäsenvaltioiden on asetettava luettelot hyväksytyistä laitoksista

yleisön saataville.3

                                                
1 Ilmaisujen 'virallinen valvonta', 'toteaminen', 'auditointi' ja 'tarkastus' määritelmät.
2 Määritelmä vastaa EP:n tarkistuksen 14 tavoitetta.
3 Määritelmä vastaa EP:n tarkistuksen 19 tavoitetta.
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F. Auditoinnit (4 artikla)

Komission alkuperäisessä ehdotuksessa säädettiin tuoretta lihaa koskevista
auditoinneista.

Yhteisessä kannassa vahvistetaan auditointi yleisperiaatteeksi kaikille elintarvikealan
toimijoille, jotka käsittelevät asetuksen soveltamisalaan kuuluvia eläinperäisiä tuotteita.
Siinä edellytetään, että auditointitehtävät teurastamoissa, riistankäsittelylaitoksissa ja
leikkaamoissa suorittaa erityisasiantuntemuksensa vuoksi virkaeläinlääkäri. Siinä
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus valita tarkoituksenmukaisin henkilökunta muiden
laitosten auditointiin.

G. Tuoreen lihan virallinen valvonta (5 artikla)

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että tuoreen lihan virallista valvontaa koskevat
perusperiaatteet olisi esitettävä artiklaosassa.

Neuvosto on yhtä mieltä myös siitä, että jäsenvaltioiden olisi noudatettava riskeihin
perustuvaa lähestymistapaa arvioidessaan teurastuslinjan virallisen henkilökunnan
määrää, mutta se ei usko, että arviointia olisi syytä ulottaa myös elintarvikealan
toimijoiden henkilökuntaan.

Lisäksi neuvosto on yhtä siitä, että tarvitaan tiukat ja selvät säännöt sille, milloin
teurastamoiden henkilökunta voi avustaa virallisessa valvonnassa. Erityisesti
suorittaessaan tiettyjä viralliseen valvontaan liittyviä erityistehtäviä teurastamoiden
henkilökunnan on aina toimittava virkaeläinlääkärin valvonnassa ja itsenäisesti
tuotantohenkilökunnasta riippumatta.

Neuvostosta ei kuitenkaan ole syytä rajoittaa menettelyn soveltamisalaa tarpeettomasti.
Yhteisessä kannassa annetaan jäsenvaltioille alkuvaiheessa mahdollisuus sallia
teurastamoiden henkilökunnan avustaa sellaisten eläinten (siipikarja, jäniseläimet,
lihasiat ja lihavasikat) virallisessa valvonnassa, joita on kasvatettu samoissa
olosuhteissa. Järjestelmä voidaan saatujen kokemusten perusteella ja komiteamenettelyä
noudattaen ulottaa myöhemmin koskemaan muiden eläintyyppien lihaa.1

                                                
1 5 artikla vastaa näin ollen osia EP:n tarkistuksista 21, 83 ja 87.
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H. Tuonti (10–15 artikla)

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että tuontia koskevat menettelysäännöt on

tarkoituksenmukaisempaa esittää virallista valvontaa käsittelevässä asetuksessa.1 Se

katsoo myös, että säännöillä on pyrittävä varmistamaan, että yhteisön ja kolmansien

maiden välisessä kaupassa noudatetaan vastaavuusperiaatetta, ilman että osapuolille

asetetaan samalla velvoitteita, jotka ovat tarpeettomia tai joita on mahdoton toteuttaa

käytännössä.

Tämän vuoksi yhteisessä kannassa:

•  vahvistetaan pääsääntö, jonka mukaan kolmas maa ei voi olla sellaisten

kolmansien maiden luettelossa, joista tuonti on sallittu, ellei kyseisessä maassa ole

suoritettu yhteisön tarkastusta, samalla kun säädetään tietyntasoisesta

joustavuudesta tapauksissa, joissa tarkastus ei toisi mitään lisäarvoa,

•  rajoitetaan vaatimus, jonka mukaan kolmansien maiden laitosten on oltava

yhteisön menettelyn mukaisesti laaditussa ja ajan tasalle saatetussa luettelossa,

koskemaan niitä laitoksia, joihin pakkotoimenpiteet ensisijaisesti kohdistetaan,

mikä ei kuitenkaan vaikuta perusvaatimukseen, jonka mukaan kaikkien

eläinperäisten tuotteiden valmistukseen osallistuvien laitosten on oltava yhteisön

elintarvikelainsäädännön tai vastaavien sääntöjen mukaisia,

•  esitetään kalastusaluksia koskevia erityissäännöksiä, joilla otetaan huomioon, että

ne saattavat purjehtia kaukana sen kolmannen maan alueelta, jonka lipun alla ne

purjehtivat, ja että maissa toimiviin laitoksiin sovellettavia hallinnollisia

järjestelyjä ei välttämättä voida soveltaa aluksiin.

Koska useimmat tuontia käsittelevistä säännöksistä ovat periaatteellisia, ne on esitetty

artikloissa. Lisäksi eräitä teknisiä yksityiskohtia luetellaan uusissa liitteissä V ja VI,

jotta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa komiteamenettelyä noudattaen.

                                                
1 10–15 artikla vastaa näin ollen EP:n tarkistusten 26–29, 32, 34 ja 35 tiettyjen osien tavoitetta.
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I. Joustavuus ja komiteamenettely (16–18 artikla)

Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että muiden hygienia-asetusten tapaan tähänkin

asetukseen olisi otettava menettely, jonka avulla jäsenvaltiot voivat antaa kansallisia

säännöksiä tiettyjen teknisten säännösten mukauttamiseksi avoimesti. Tällaista

joustavuutta olisi neuvoston mielestä sovellettava kuitenkin ainoastaan liitteeseen I,

sillä liitteissä II–VI olevien sääntöjen olisi jäätävä yleisesti sovellettaviksi. Virallisen

valvonnan yhteydessä on myös tarkoituksenmukaista säätää sellaisen joustomenettelyn

käytöstä, jolla mahdollistetaan pilottihankkeiden toteuttaminen uusien

lähestymistapojen testaamiseksi lihan hygieniaa koskevassa valvonnassa.1

Neuvosto on myös yhtä mieltä siitä, että liitteisiin tehtävien muutosten ja

täytäntöönpanotoimenpiteiden lisäksi myös siirtymäkauden järjestelyt pitäisi voida

vahvistaa komiteamenettelyä noudattaen.2 Lisäksi se katsoo, että myös poikkeuksia olisi

voitava myöntää samalla menettelyllä.

Selvyyden vuoksi yhteisessä kannassa luetellaan yhdessä artiklassa useita

erityispäätöksiä, jotka voitaisiin tehdä komiteamenettelyä noudattaen.3

J. Soveltamispäivä (22 artikla)

Neuvosto katsoo, että elintarvikehygienialainsäädännön uudistamisen laajuus edellyttää,

että uusien sääntöjen hyväksymisen ja soveltamisen väliin jää kohtuullisesti aikaa. On

myös tarpeen varmistaa, että kaikki hygieniapaketin osat tulevat voimaan

samanaikaisesti.

Tämän vuoksi yhteisessä kannassa esitetään, että asetusta sovelletaan kahdeksan

kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kaikki paketin osat ovat tulleet voimaan, ei

kuitenkaan ennen 1.1.2006.

                                                
1 17 artikla vastaa näin ollen osittain EP:n tarkistusta 138.
2 16 ja 17 artikla vastaavat näin ollen EP:n tarkistuksia 38, 130 ja 131.
3 18 artikla vastaa EP:n tarkistusten 56, 87, 116, 118, 120, 121 ja 131 tiettyjen osien tavoitetta.
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K. Tuoretta lihaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt (liite I)

Yhteiseen kantaan on otettu useita muutoksia tuoretta lihaa koskevalle viralliselle
valvonnalle asetettuihin yksityiskohtaisiin vaatimuksiin. Erityisesti näissä säännöissä:

•  ei enää ole säännöksiä, jotka on esitetty toista asetusta (eläinperäisiä tuotteita
koskevista erityisistä hygieniasäännöistä) koskevassa yhteisessä kannassa

•  annetaan enemmän painoarvoa sellaisten eläinten lihan valvonnalle, joille on tehty
hätäteurastus1

•  rajoitetaan terveysmerkintöjen soveltamisala punaisen lihan ruhoihin ja
ruhonosiin osoittamaan virkaeläinlääkärin erityistä roolia näissä tapauksissa

•  selvennetään, missä tilanteissa liha on todettava ihmisravinnoksi
kelpaamattomaksi, mukaan lukien liha, jossa on korostunutta sukupuolieritteiden
hajua ja verta2

•  vahvistetaan lyhyt luettelo virallisesta valvonnasta, jonka vain virkaeläinlääkäri
saa suorittaa, sen sijaan, että esitettäisiin pitkä luettelo tehtävistä, joissa viralliset
avustajat saavat avustaa.

Virkaeläinlääkäreiden läsnäoloon teurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa
sovelletaan tiettyä joustavuutta. Perusvaatimuksena on edelleen, että ainakin yhden
virkaeläinlääkärin on oltava paikalla koko ante-mortem ja post-mortem -tarkastuksen
ajan, mutta toimivaltaiset viranomaiset voivat mukauttaa sitä riskien arvioinnin
perusteella ja noudattaen tiukkoja edellytyksiä, joilla varmistetaan, että tarkastus
toteutetaan asianmukaisesti.3

Koulutuksen osalta yhteisessä kannassa annetaan toimivaltaisille viranomaisille
mahdollisuus nimittää virkaeläinlääkäreitä ilman kokeen järjestämistä, jos henkilö on
hankkinut kaiken tarvittavan tiedon osana ylempää korkeakoulututkintoa tai tutkintoon
johtaneiden jatko-opintojen kautta. Neuvosto ei kuitenkaan usko, että toimivaltaisten
viranomaisten olisi muussa tapauksessa asianmukaista nimittää ammattia harjoittavia
eläinlääkäreitä virkaeläinlääkäreiksi ilman kokeen järjestämistä.4

                                                
1 Liite I vastaa näin ollen EP:n tarkistuksen 57 tavoitetta.
2 Liite I vastaa näin ollen yleisesti ottaen EP:n tarkistusten 132 ja 133 tavoitetta.
3 Liite I vastaa näin ollen osaa EP:n tarkistuksesta 85.
4 Liite I vastaa näin ollen osaa EP:n tarkistuksesta 88.
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Yhteinen kanta muuttaa myös jossain määrin virallisten avustajien koulutuksen

jakautumista teoriaopetukseen ja käytännön opetukseen muuttamatta kuitenkaan

900 opetustunnin kokonaisvaatimusta. Yhteisestä kannasta on poistettu säännös, joka

koski opetustuntien määrän lisäämistä tiettyyn ajankohtaan mennessä, koska kyseessä

oli pikemmin poliittinen tavoite kuin oikeudellinen vaatimus. Komissio on kuitenkin

luvannut, että laatiessaan kertomuksensa asetuksen täytäntöönpanosta saaduista

kokemuksista se harkitsee, olisiko aiheellista lisätä virallisten avustajien

vähimmäiskoulutusvaatimusta1.

L. Eläviä simpukoita koskevat yksityiskohtaiset säännöt (Liite II)

Neuvosto katsoo, että näytteet simpukoissa olevien toksiinien analysoimiseksi on

pyyntiaikoina yleensä otettava viikoittain. Se toteaa kuitenkin, että

näytteenottotiheyttä olisi voitava lisätä tai harventaa riskianalyysin mukaisesti.2

Yhteisessä kannassa nykyaikaistetaan tuotanto- ja uudelleensijoitusalueiden

luokittelua koskevat perusteet. B- ja C-luokan alueiden perusteet koskevat nyt vain

E.coli -bakteereja, koska fekaaliset kolibakteerit eivät ole luotettava indikaattori

ulosteperäisestä kontaminaatiosta. Näitä vaatimuksia olisi mahdollista muuttaa ja

täsmentää näytteenottosuunnitelmia, menetelmiä ja analyyttisia sietorajoja

komiteamenettelyllä.3

M. Kalastustuotteita koskevat yksityiskohtaiset säännöt (liite III)

Yhteisessä kannassa selkiytetään kalastustuotteiden tuotannon ja markkinoille

saattamisen virallista valvontaa. Siinä on erityisesti yksityiskohtaisia ohjeita alusten

virallisesta valvonnasta sen täsmentämiseksi, mitkä tarkastukset ovat tarpeellisia ja

mitkä mahdollisia ottaen huomioon käytännölliset ja oikeudelliset näkökohdat.

                                                
1 Tämä sitoumus on parlamentin tarkistuksen 99 tavoitteen mukainen.
2 Näin ollen liite II on osittain EP:n tarkistuksen 122 mukainen.
3 18 artiklan 13 kohdan c alakohta ja 20 artiklan 3 kohta.
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N. Raakamaitoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt (liite IV)

Yhteisessä kannassa ovat vain ne vaatimukset, jotka koskevat raakamaidon valvontaa
tuottamisen ja keräämisen yhteydessä. Siitä on poistettu säännöt, jotka olisivat olleet
päällekkäisiä kaikkiin eläinperäisiin tuotteisiin sovellettavien vaatimusten kanssa.

O. Muut asiat

Yhteisessä kannassa edellytetään yhdenmukaisesti hygieniapaketin muiden osien
kanssa, että komissio:

•  kuulee tarvittaessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA), ja

•  antaa kertomuksen asetuksen täytäntöönpanosta viiden vuoden kuluttua
(21 artikla).

Yhteisessä kannassa ei oteta huomioon niitä parlamentin tarkistuksia, joita komissio ei
voinut hyväksyä, etenkään niitä, jotka:

•  ulottaisivat terveysmerkinnät koskemaan siipikarjan ja jäniseläinten lisäksi myös
lihaa1

•  koskisivat elintarvikealan toimijoiden velvollisuuksia2

•  rajoittaisivat aiheettomasti teurastamon henkilökunnan mahdollisuuksia
osallistua viralliseen valvontaan3

•  poistaisivat mahdollisuuden tiettyjen lihasikaluokkien silmämääräisiin post
mortem -tarkastuksiin4

•  ennakoisivat niiden keskustelujen tuloksia, joita olisi käytävä neuvoteltaessa
ehdotuksesta elintarvikkeiden ja rehujen virallista valvontaa koskevaksi
asetukseksi5 tai

•  asettaisivat erityissäännöksiä pienimuotoista toimintaa harjoittaville yrityksille
sen sijaan että ne säätäisivät riskiarviointiin perustuvasta joustosta.6

                                                
1 Tarkistukset 62–64.
2 Tarkistukset 65 ja 129.
3 Tarkistukset 81, 100, 127, 135, 136, 139 ja 140.
4 Tarkistus 109.
5 Tarkistukset 4, 69, 70, 76 ja 77.
6 Tarkistukset 15 ja 90.
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Lisäksi neuvosto ja komissio eivät voi hyväksyä tarkistuksia, jotka aiheettomasti

tiukentaisivat1, heikentäisivät2 tai hankaloittaisivat3 uutta hygienialainsäädäntöä tai jotka

eivät olisi yhdenmukaisia sen soveltamisalan tai sen muiden säännösten kanssa4.

IV. YHTEENVETO

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

asetusehdotus on yhdenmukainen useiden Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä

hyväksymien tarkistusten tavoitteen kanssa. Neuvosto toivoo, että tämä nopeuttaa asetuksen

ja muiden hygieniaa koskevien säädösehdotusten hyväksymistä.

________________________

                                                
1 Tarkistukset 2, 30, 33, 55, 67, 68, 75, 105, 106, 119 ja 128.
2 Tarkistukset 46, 73, 101–103, 107 ja 123.
3 Tarkistukset 6, 10, 31, 36, 37, 71, 72, 125 ja 126.
4 Tarkistukset 80, 114 ja 137.
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1. Komissio hyväksyi heinäkuussa 2000 elintarvikehygieniaa koskevan viiden ehdotuksen

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

korvasi sen heinäkuussa 2002 uudella ehdotuksella asiasta.

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

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

sovelletaan yhteispäätösmenettelyä.1

2. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa ensimmäisestä ja toisesta

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

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

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

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

C 95, 23.4.2003, s. 22).

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

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

ja 22.7.2003 (kolmas ja neljäs ehdotus) poliittiseen yhteisymmärrykseen tarkasteltavana

olevista ehdotuksista yhteisen kannan vahvistamiseksi. Se pani merkille komission ja

joidenkin valtuuskuntien lausumat.

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

kun paketin tekninen johdonmukaisuus olisi lopullisesti tarkistettu ja lingvistijuristit olisivat

viimeistelleet tekstit.

                                                
1 Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2002 erikseen eläinten terveyteen liittyviä kysymyksiä

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

pyytää, että neuvosto jonkin tulevan istuntonsa esityslistan A-kohtana

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

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

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

ADD 1)

– merkitsisi tämän ilmoituksen lisäyksessä olevat lausumat1 pöytäkirjaansa.

________________________

                                                
1 Pääsihteeristö toimittaa lausumat Euroopan parlamentille.
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________________________
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LIITE

NEUVOSTON PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVÄT LAUSUMAT

I ERITYISISTÄ HYGIENIASÄÄNNÖISTÄ ANNETTAVAA ASETUSTA KOSKEVAT

LAUSUMAT

1 artikla – Soveltamisala

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

sellaisten tapausten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle, joissa tuottaja toimittaa alkutuotannon

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

paikallisille vähittäisliikkeille, koskee myös kyseiseen toimittamiseen johtavaa tuotantoa.

8 artikla – Takeet salmonellalta suojelemiseksi

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

liittymisen yhteydessä myönnettyjen takuiden antamaa suojelun tasoa.

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

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

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

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

kunnes uudet vaatimukset vahvistetaan komiteamenettelyllä.

11 artiklan 9 kohta – Histamiini

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

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

Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta panee tyytyväisenä merkille komission lausuman, jonka

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

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

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

valtuuskunta odottaa komission löytävän ongelmaan ratkaisun komiteamenettelyä noudattaen.

Liitteessä II oleva III jakso – Elintarvikeketjua koskevat tiedot

Komissio tekee ensisijaisesti ehdotuksia elintarvikeketjua koskevista tiedoista, jotta kyseiset

säännökset voidaan vahvistaa komitologiamenettelyllä ennen kuin uusi hygienialainsäädäntö tulee

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

alkutuottajat täyttäisivät ja allekirjoittaisivat sen sijaan että heidän pitäisi toimittaa sanasanaisia

otteita kirjanpidostaan. Komissio harkitsee, olisiko asianmukaista ehdottaa vakiomuotoista

lausumaa tai lausumia elävien eläinten yhteisönsisäistä kauppaa varten.

Liitteessä III oleva I jakso – Hätäteurastus

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

mukaisesti toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanosta

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

Varmistaakseen, että asetuksella saavutetaan elintarvikkeiden turvallisuuden ja kuluttajansuojan

parantamista koskeva tavoite, komissio aikoo ensisijaisena kysymyksenä tarkastella uudestaan

koulutettujen metsästäjien vastuuta koskevia uusia sääntöjä. Komissio tarkastelee erityisesti

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

sisäelimiä ei tarvitse toimittaa luonnonvaraisen suurriistan mukana riistan käsittelylaitokseen post

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

metsästysoperaation laajuudesta riippuen. Se ehdottaa tarvittaessa muutoksia näihin sääntöihin.

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

Komissio aikoo mahdollisimman pian pyytää uusia tieteellisiä lausuntoja jauhelihasta,

lihavalmisteista ja mekaanisesti erotetusta lihasta ja tarvittaessa ehdottaa komiteamenettelyllä

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

pakkausmerkintäsääntöjä muuttaa hygienialainsäädäntöä varten hyväksytyn mekaanisesti erotetun

lihan määritelmän perusteella.

Liitteessä III oleva VII jakso – Elävät simpukat

Asetuksessa ei sallita elävien simpukoiden upottamista uudelleen veteen tai suihkuttamista vedellä

vähittäismyyntiin tarkoitetun pakkaamisen jälkeen. Komissio aikoo kuitenkin ehdottaa

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

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

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

parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten arvioimiseksi,

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

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

asiaan liittyviä ehdotuksia

Komissio aikoo tarkastella uudelleen sääntöjä, jotka koskevat kalastustuotteiden säilyttämistä ja

kuljettamista jäähdytetyssä vedessä, ja tekee tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

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

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

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

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

tieteellisesti perusteltuja kansanterveydellisiä syitä kieltää sellaisista eläimistä saadun maidon

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

tavoitteena on nykyaikaistaa elintarvikehygieniaan liittyvää valvontaa ja säilyttää vain se osa

valvonnasta, josta on kansanterveydellistä hyötyä. Tässä tapauksessa maidon lämpökäsittely

eliminoi kyseiset organismit.



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

Liitteessä III oleva X jakso – Munat ja munatuotteet

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

joustavuuden soveltamista, kun on kyse määräajoista munien toimittamisessa kuluttajalle sekä

määräaikojen ja varastointilämpötilojen mahdollisesta yhteydestä. Se pyytää tarvittaessa tieteellisiä

lausuntoja näistä kysymyksistä.1

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

koskevat analyyttiset ominaisuudet ja tehdä asiaankuuluvia ehdotuksia.

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

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

LAUSUMAT

3 artiklan 7 kohta

Komissio aikoo tarkastella, miten kansalliset luettelot hyväksytyistä laitoksista saatetaan yleisön

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

ehdotuksia.

5 artiklan 6 kohta

Ruotsi suhtautuu myönteisesti siihen, että yritysten henkilökunnan avustustehtäviä on tässä

ehdotuksessa laajennettu nykytilanteeseen verrattuna. Ruotsi pahoittelee kuitenkin sitä, ettei

yritysten henkilökuntaan kuuluvia avustajia täysin rinnasteta virallisiin avustajiin työtehtävien

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

koulutuksen ja pätevyyden suhteen ja kummatkin työskentelevät virkaeläinlääkärin valvonnassa.

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

komiteamenettelyllä, ja odottaa, että komissio tarkistaa säännöt nopeasti mahdollistaakseen

yrityksen henkilökuntaan kuuluvien avustajien järjestelmän laajentamisen siten, että heidät

rinnastetaan virallisiin avustajiin.

15 artiklan 2 kohta

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

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

mukaisesti.

17 artiklan 6 kohta

Komissio ilmoittaa, että kuullessaan jäsenvaltioita elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä

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

tarpeettomasti.
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21 artikla – Uudelleentarkastelut

Komissio ilmoittaa, että raportoidessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen

täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista 21 artiklan mukaisesti se tarkastelee erityisesti:

a) aiheutuuko henkilöstön määrää koskevista erilaisista kansallisista lähestymistavoista ongelmia

elintarvikkeiden turvallisuuden suhteen;

b) pitäisikö virallisten avustajien koulutuksen vähimmäisvaatimuksia lisätä;

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

riistaeläinten teurastaminen tuotantopaikalla.

Komissio liittää kertomukseensa tarvittaessa ehdotuksia.

Liitteessä I olevan III jakson IV luvun B osa

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

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

määritystehtäviä, ja se tekee tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

Liitteessä I olevan IV jakson 9 luvun A osa

Komissio kysyy tieteellisiltä asiantuntijoilta neuvoa, onko mahdollista sertifioida alueita virallisesti

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

Maksujen periminen virallisista tarkastuksista

Neuvosto ja komissio vakuuttavat, ettei asetus vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin periä

eläinlääkärimaksuja koskevan direktiivin mukaisesti elintarvikealan toimijoilta maksuja, jotka

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

virallisesta valvonnasta on annettu.
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Eläinten hyvinvointi

Ruotsi katsoo olevan olennaisen tärkeää, että virkaeläinlääkäri tarkastaa teurastettavaksi tuotavat

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

virkaeläinlääkärin on oltava läsnä eläimiä teurastettaessa mm. valvoakseen, että

eläintensuojelumääräyksiä noudatetaan eläimiä tainnutettaessa ja verta laskettaessa.

Virkaeläinlääkärin läsnäoloa koskeva vaatimus on tärkeä myös kuluttajien luottamuksen

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

vain pienten teurastamoiden kohdalla, joihin eläinten kuljetusmatkat ovat lyhyet.

Elintarvikkeiden ja rehujen virallista valvontaa koskeva asetus

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

ja rehujen virallista valvontaa koskevan asetuksen antamisen yhteydessä ihmisravinnoksi

tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista

erityissäännöistä annettavasta asetuksesta on poistettava vastaavat säännöt, sikäli kuin yleisemmillä

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

asioita koskevia säännöksiä:

− laitosten hyväksyntää, myös ehdollista hyväksyntää

− kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä

− takeita, jotka kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava voidakseen

viedä elintarvikkeita yhteisöön ja

− virallisen valvonnan velvoitetta varmistaa, että elintarvikkeita ja elintarvikkeiden tuotantoa

koskevia mikrobiologisia vaatimuksia noudatetaan.

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

valvontaa koskevan asetuksen soveltamispäivämäärän olisi oltava mahdollisimman lähellä

eläinperäisten elintarvikkeiden valvontaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettavan

asetuksen soveltamispäivää.
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III YLEISET LAUSUMAT

Täytäntöönpanosäännöt

Komissio harkitsee avoimuuden turvaamiseksi sellaisen tiedonannon laatimista, jossa luetellaan

alakohtaisesti ne nykyiset täytäntöönpanosäännöt, joita sovelletaan edelleen uusien

hygieniasääntöjen tultua voimaan. Se harkitsee myös tarvittaessa ehdotuksen tekemistä tällaisten

sääntöjen kumoamisesta tai muuttamisesta.

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

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

kuin uusi hygienialainsäädäntö tulee voimaan.

Kalastustuotteet

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

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

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

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

avulla. Se tekee tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

Saasteet

Neuvosto kehottaa komissiota harkitsemaan, tarvittaisiinko yhdenmukaisia sääntöjä

elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta tai elintarvikkeissa esiintyvien ympäristösaasteiden

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

kehottaa komissiota tekemään tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

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

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

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

1. TAUSTA

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

14.7.2000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 28.3.2001

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 15.5.2002

Muutettu ehdotus annettu: 28.1.2003

Yhteinen kanta vahvistettu: 27.10.2003
(yksimielisesti)

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

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

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

– Soveltamisala ulottuu maatilalta ruokapöytään.

– Päävastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on elintarvikealan toimijoilla.

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

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

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

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

3. KOMMENTIT YHTEISEEN KANTAAN

3.1. Yleinen huomautus

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

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

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

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

Tarkistusten tavoite on otettu huomioon yhteisessä kannassa.

3.3. Soveltamisala

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

3.4. Määritelmät

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

3.5. Komiteamenettely

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

3.6. Mikrobiologiset ja muut perusteet tai standardit

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

3.7. Joustavuus

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

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

HACCP-järjestelmän täytäntöönpano tiloilla

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

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

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

HACCP-menettelyihin liittyvä joustavuus

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

3.9. Hyvän käytännön ohjeistot

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

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

3.10. Elintarvikealan yritysten rekisteröinti

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

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

3.11. Kertomus täytäntöönpanosta

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

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

3.12. Voimaantulopäivä

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

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

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

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

4. LOPPUPÄÄTELMÄ

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

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

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

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

1. TAUSTA

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

14.7.2000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 28.3.2001

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 15.5.2002

Muutettu ehdotus annettu: 28.1.2003

Yhteinen kanta vahvistettu: 27.10.2003
(yksimielisesti)

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

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

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

Ehdotuksen päätavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä säännöstöä.

3. KOMMENTIT YHTEISEEN KANTAAN

3.1. Yleinen huomautus

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

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

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

Tarkistusten tavoite on otettu huomioon yhteisessä kannassa.

3.3. Vaatimusten siirtäminen liitteistä artikloihin

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Terveysmerkintä

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

Yhteisen kannan 5 artikla kuvastaa näkemystä.
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3.5. Joustavuus

Tarkistuksessa 9 annetaan joustonvaraa perinteiseen tuotantoon ja syrjäseuduille.

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

3.6. Voimaantulopäivä

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

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

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

3.7. Tarkistamista koskeva lauseke

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

Yhteisen kannan 14 artikla noudattelee Euroopan parlamentin tarkistusta osittain.

3.8. Riistanliha

Euroopan parlamentin tarkistuksilla pyritään

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

– ottamaan huomioon metsästysperinteet eri jäsenvaltioissa.

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

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

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

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

3.9. Elävät simpukat

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

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

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

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

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

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

3.11. Muut tekniset ja toimitukselliset tarkistukset

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

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

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

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

5. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT JULISTUKSET

1 artikla – Soveltamisala

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

8 artikla – Salmonellatakeet

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

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

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

11 artiklan 9 kohta – Histamiini

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

Liite I – Määritelmät

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

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

Liitteessä III oleva I jakso – Hätäteurastukset

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

Liitteessä III oleva IV jakso – Luonnonvarainen riista

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

Liitteessä III oleva V jakso – Jauheliha, raakalihavalmisteet ja luuliha

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

Liitteessä III oleva VII jakso – Elävät simpukat

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

Liitteessä III oleva VIII jakso – Kalastustuotteet

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

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

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

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

Liitteessä III oleva X jakso – Munat ja munatuotteet

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

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

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

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

valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

1. TAUSTA

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

11.7.2002

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 26.2.2003

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 5.6.2003

Muutettu ehdotus annettu: 22.10.2003

Yhteinen kanta vahvistettu: 27.10.2003
(yksimielisesti)

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

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

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

3. KOMMENTIT YHTEISEEN KANTAAN

3.1. Yleinen huomautus

Komissio totesi täysistunnossa 5. kesäkuuta 2003 seuraavaa:

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

– Se voi hyväksyä kaikki muut tarkistukset.

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

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

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

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

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

3.3. Vaatimusten siirtäminen liitteistä artikloihin

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

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

3.4. Joustonvara pienyrityksille ja kotiteolliseen tuotantoon

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

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

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

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

3.6. Tuonti

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

3.7. Elintarvikeketjua koskevat tiedot

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

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

3.8. Terveysmerkintä

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

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

3.9. Silmämääräinen post mortem -tarkastus

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

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

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

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

3.11. Eläinlääkärin läsnäolo pienissä teurastamoissa

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

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

3.12. Koulutus

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

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

3.13. Elävät simpukat ja kalastustuotteet

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

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

3.14. Muut tekniset ja toimitukselliset tarkistukset

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

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

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

– teurastamon henkilöstön osallistuminen lihantarkastuksiin

– lihan terveysmerkinnät

– tietyntyyppisen sianlihan silmämääräinen tarkastaminen.

5. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT JULISTUKSET

3 artiklan 7 kohta

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

5 artiklan 6 kohta

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

15 artiklan 2 kohta

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

17 artiklan 6 kohta

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

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

a) Aiheuttavatko henkilöstömäärien erot maiden välillä ongelmia
elintarviketurvallisuudelle?

b) Pitäisikö virallisten avustajien vähimmäiskoulutusvaatimuksia lisätä?

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

Tarvittaessa raporttiin liitetään asiaa koskevia ehdotuksia.

Liitteessä I olevan III jakson IV luvun B osa

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

Liitteessä I olevan IV jakson IX luvun A osa

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

Maksujen periminen virallisista tarkastuksista

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

Eläinten hyvinvointi

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

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

– laitosten hyväksymistä (myös ehdollista)

– kansallisia täytäntöönpanotoimia

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

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

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

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

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

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

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

1. TAUSTA

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

14.7.2000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 28.3.2001

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 3.6.2003

Muutettu ehdotus annettu: 23.7.2003

Yhteinen kanta vahvistettu: 27.10.2003
(yksimielisesti)

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

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

Ehdotuksella on seuraavat tavoitteet:

� Kumotaan 17 elintarvikehygieniaa koskevaa direktiiviä.

� Muutetaan muita direktiivejä, joilla on suora yhteys elintarvikehygieniaan.

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

3.1 Soveltamispäivä (1 artikla)

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

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

3.2 Muut muutokset yhteisessä kannassa

3.2.1 Voimassa olevien direktiivien kumoaminen (2 artikla)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämä seikat on otettu huomioon yhteisessä kannassa.

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

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

4. PÄÄTELMÄ

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

5. YLEISET JULISTUKSET

Täytäntöönpanosäännöt

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

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

Kalastustuotteet

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

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